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ددې سريزو په باب څو ټكي

تر اوسه پورې ددې هڅو بېلګې ډېرې كمې ليدل شـوي، چـې يـو
څوك دې د نورو پر اثـارو خپلـې ليكلـې سـريزې د يـوې ټـولګې پـه
توګه چاپ كړي او يا دې د يوه بل ليكوال هغه سريزې يا يادښـتونه

. چې د نورو ليكوالو پر اثارو يې ليكلي وي،راټول كړي
ــوازې اســتا  ــع دا هڅــه كــړې   ي ــو،د حبيــب اهللا رفي  چــې د بېالبېل

 ليكلې سـريزې او يادښـتونه سـره راټـول اوخپلېليكوالو پر اثارو    
.  دينــومي اثــر كــې يــې خونــدي كــړي  )) كتابونــه او دريابونــه((پــه 

ښاغلي افضل شېرزاد بيا د ارواښاد اسـتاد روهـي نـږدې هغـه لـس
ه پېښـور كـې يـېعنوانه سريزې او يادښتونه سـره راټـول كـړل او پـ            

 چـې اسـتاد روهـي د بېالبېلـو،يوه ځانګړي اثر په توګه چاپ كړل      د
 چـاكـوم بـل    تـر دې دمـه ماتـه د          نـور نـو   . ليكوالو پر اثارو ليكلي وو    

داسې كړى كار معلوم نـه دى او كـه وي هـم څـو د ګوتـو پـه شـمار دا
پــه دې ورځــو كــې چــې زه خپلــې ليكنــې پــه خپلــه. ډول اثــار بــه وي
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 ،و پر دې سريزو او يادښتونو مـې هـم سـترګې ولګېـدې             راټولوم، ن 
 تــرڅ كــې د هېــواد د بېالبېلــو هكلونــو پــلســو چــې مــا د نــږدې پنځــه 

دې ليكنـو تـه مـې يـو ځـانګړى بـاب. ليكوالو پـر اثـارو ليكلـي دي       
په خپل الس د.  په يوه ځانګړې ټولګه كې مې راټولې كړې        وركړ او   

 ، هـدف دادى    څخـه زمـا    لـو  راټولو لـه خپلو ټولو يا هم اكثرو ليكنـو        
كـې نـور څـوك) اينـده (چې زه نه غواړم، زما پر كـړي كـار پـه ګانـده             

 د راټولولو له امله خپل وخت ضايع كـړي پرې ستړي شي، يا څوك   
ــولې او ــه دا شــك پيــدا شــي چــې كــومې ليكنــې راټ ــا هــم ورت او ي

پـه افغـاني ټولنـه كـې ژونـد ډېـر بحرانـي.  او كومې نـه كـړي      يخوند
 چې خلـك د خپلـو كورونـو د مـالونو خونـديتوب تـه ان تر دې ،دى

حيران دي او ايله د خپـل سـر پـه غـم كـې دي، پـاتې خـو ال د نـورو د
.فرهنګي كار د خونديتوب مسئله

 چې خپل اثار په خپله خوندي كړي،،نو هر ليكوال ته په كار دي      
چـې پـه بيـا چـاپ او راټولېـدو ارزي، هغـه راټـول او د بيـااثـار  كوم  

زمـوږ پــه. د مـرګ او وركېــدو لـه خطـره وژغــوري   يــې الرې چـاپ لـه   
 يو غټ بحـث ويافرهنګي ټولنه كې د ليكوال تر مړينې وروسته د        

ــي؟ څــومره چــاپ دي      ــار ليكل  ؟چــې دې مرحــوم ليكــوال څــومره اث
پــه خپــل نامــه دي او څــومره پــه بــدل يــا يــې  څــومره ؟څــومره ناچــاپ
تــه خبــرې تــر  دغــه نانــدرۍ، ابهامــات او كښــته پور؟مســتعار نامــه

ددې علـــت دادى چـــې . ډېـــره وختـــه د ليكوالـــو تـــرمنځ روانـــې وي 
. ليكوال په خپل عمر كې د خپل كړي كار سم سپيناوى نـه وي كـړى   
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دا سمه خبره ده چـې مـرګ نـا خبـره راځـي او چاتـه لـه ډول و سـورني
 خو په هر ترتيب ليكوال بايد د مرګي همدغه نـاخبره،سره نه راځي  

ي او څه يې چې كـړي لـه سـره مـنظم او د چـاپخطر په پام كې ونيس    
، د چـاپوپخوا حاالت سـتونزمن و   . او خپراوي لپاره يې تيار كړي     

ير شونتياوې كمې وې او ليكوال د خپلو او نـورو ليكوالـوثاو تك 
چـاپ،د  د اثارو د خونديتوب جوګه نه و، اوس خو زمانه بدلـه ده،              

ــ    ــارو د خون ديتوب تضــمين كمپيــوټر او انټرنيــټ اســانتياوې د اث
كوي، نو هر ليكوال ته په كـار دي چـې خپـل فرهنګـي ژونـد شـفاف

.  ريكارډ راولير هغه د ځينو په اصطالح پ،كړي او څه يې چې كړي
په هر څو كلونو كې خپل تېر فرهنګي كار او اثارو ته د ليكـوال بيـا

 چـې تېـر يـې څـه، او ژوره كتنه هغه تـه دا مسـئله روښـانه كـوي             نظر
؟لونكي كې ورته څه كول په كار ديكړي او رات

خپلــه د ليكــوال اثــار د ليكــوال د علمــي، سياســي، كلتــوري او
 هـر څـهتـر ټولنيز شخصيت د ارزونې لپاره ښه تله ده، ليكوال بايـد            

لومړى د خپلو اثارو په تله كې ځان وتلـي، چـې څـه يـې كـړي او څـه
؟بايد وكړي

 چـې زه هـم خپـل،ما هم دا سريزې په همدې نيت بيا راټولې كړې         
 مـا يـو ځـل بيـا پـه دې هـم ځان د ماضي په هنداره كې وګورم او نـور    

 او څرنګـه مـې ليكلـي؟ چې څـه مـې ليكلـي       ،تېره ايينه كې وګوري   
 يــوازې كــوم ، راوړى دى مــا پــه دې ســريزو كــې كــوم بــدلون نــه؟دي

دا اكثـره.  هغـه مـې سـمه كـړې ده         ،ځاى كې چې چاپي تېروتنه شوې     
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ادبي ليكنو سريزې څـه خـاص خطرنـاك سياسـي           ادبي اثار دي، پر     
، ليكـوال بايـد هغـه وزغمـي، مـا        هـم  لـري وعواقب نه لري او كه يې       

 كـوم خـاص بدالنـه پرتـه مـې           تـر خپلې سياسي ليكنې هم راټولې او       
 چـې لـه كـوم    ، كړي، له نورو ليكوالو مې هـم هيلـه ده    ېچاپ ته تيار  

ليكنـه د يـوه     هـره   . چـاپ كـړي   بيا   پرته خپلې ليكنې     ځانګړي تغيير   
مهال د پېښو او حاالتو انځورنـه كـوي، اوسـمهالې ليكنـې بايـد د                

 وخت حـاالت مـنعكس كـړي او د تېـر وخـت ليكنـې د همغـه          اوسني
) 24(پــه دې اثــر كــې چــې تاســو مخــې تــه پــروت دى، پــر . تېــر مهــال

بېالبېلــو اثــارو د چــاپ پــر مهــال بحــث شــوى، ځينــې پــه كــې واړه    
د منځنــۍ كچــې او يــا هــم د اثــر لــه   يادښــتونه دي او ځينــې پــه كــې  

پر دې سريزو كـې مـا اكثـره دا هڅـه كـړې      . غوښتنې سره سم سريزې   
چې نه يوازې پر دې مشخص اثر بحث وكړم، بلكې څه نـا څـه مـې د                  

لـه دې څخـه زمـا موخـه دا ده       . ليكوال پر كړي كار هم بحث كـړى دى        
هـم   ددې اثـر شـننه       ،چې د ليكوال د نوركړي كـار د يـادونې لـه الرې            

د اثــر او د . څــه نــا څــه اســانه كېــږي، خــو پــر ټولــو اثــارو داســې نــه ده
 د رابطې له مخـې دا كـار شـوى    ،ليكوال د شخصيت د شننې ترمنځ 

پر پورتنيو اثارو سربېره ما پر ځينو نـورو اثـارو هـم سـريزې او                . دى
يادښتونه ليكلي دي، خو تر دې مهاله مې ال ګوتو تـه رانغلـل، خـو                

 په شمار دي، اكثره هغه اثار چې تـر دې مهالـه مـا               پاتې اثار د ګوتو   
. پرې ليكنې كړې دي، همدا دي، چـې دلتـه يـې سـريزې راغلـې دي                

 ، ځانګړې تبصرې هم كـړي      مې لو پر ځانګړو اثارو   وادغه راز د ليك   
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 د بېالبېلـو فرهنګـي      .چې په بېالبېلو خپرونو كـې خپـرې شـوې دي          
ا په چاپ شوو اثارو ټولنو د استازي په توګه مې، ددې ټولنو له خو   

 د هغـو راوړل مـې       هم، د ټولنو په نامه سريزې او يادښتونه ليكلي،        
دغــه راز پــه لســګونو ځــوان شــاعران او . هــم دلتــه مناســب ونــه ګڼــل

ليكوال مې د هغو د نثر او نظم له بېلګو سره د تېرو دوو لسـيزو پـه                  
 د هغو بيا چـاپ مـې هـم    ،بهير كې په ځينو خپرونو كې معرفي كړي       

وروسته اكثره يا د خپلو اثارو      بيا   چې هغوى    ،ور ځكه ونه ګاڼه   ضر
تذكرو له الرې معرفي شول، نو ځكـه خـو ددې           ادب  او يا هم د نورو      

پـه پورتنيـو سـريزو      . ډول ليكنو بيا چاپ ته ډېره اړتيا پيدا نـه شـوه           
كې د ليكوالو د اثارو پر مثبتـو او بريمنـو خـواو ډېـر بحـث شـوى،                   

ي له دې ډول سـريزو سـره موافـق نـه وي او              ځينې منتقدين كېدى ش   
ووايــي چــې دې كــې د انتقــاد مالګــه نــه شــته، ددې ډول احتمــالي    

ال تر بحث الندې    و چې دا سريزې د ليك     ،نظرونو په باب بايد ووايم    
 نه دا كـره كتنـې دي او نـه    ،اثر له تشريح او تعارف سره مرسته كوي       

قـدينو پـه شـان عمـل     مـوږ بايـد د هغـو منت    . هم د يوه اثر ټوله ارزونـه      
 مړۍ ته ناست وي او پر يوه اثر باندې د چاپ تـر           ېونه كړو چې تيار   

زمـوږ ټولنـه د ځينـو       . يمهاله ټوله تېـره شـوې پروسـه لـه يـاده وباسـ             
 چــې ليكــوال يــوازې د اثــر د ،نــورو پرمختللــو ټولنــو پــه شــان نــه ده

ليكلـــو دنـــده ســـرته رســـوي، دلتـــه چاپېريـــال ډېـــر اغـــزن دى، لـــه    
 سره سره د يـوه اثـر تخنيكـي          وتوري او نورو تنګسياو   سياسي، كل 

زمــوږ يــو پښــتون افغــان  . چــارې هــم لــه ګڼــو ســتونزو ســره مــخ دي   
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ليكوال هم خپل اثر ليكي، هم يې خپله ايډيټ كوي، هم ورته خپلـه    
پيســې پيــدا كــوي، هــم يــې خپلــه چــاپوي، هــم يــې خلكــو تــه خپلــه   

 دا ټـول بهيـر   ،ډالـۍ كـوي  وېشي او هم يې بيا خلكـو تـه خپلـه وړيـا      
يو زيات شمېر ليكوال يـې پـه   دى، چې په حقيقت كې د څو تنو كار   

نو په دغسې تنګو او اغزنـو شـرايطو كـې           . يوازې ځان سرته رسوي   
چـــې د ليكـــوال مخـــاطبين هـــم يـــا لـــږ وي او يـــا د كتـــاب لوســـتنې  

 ،معيارونو ته نه وي رسېدلي، پر ليكوال تر توقع پورته انتقادونـه           
زه خپله د يو سالم انتقـاد او        .  ته ډېر زيان رسوي    زموږ فرهنګي بهير  

مثبتې كره كتنې پوره پلوى يـم، خـو پـه داسـې حالـت كـې چـې كـره                     
كـه  : كتونكي خپله يو ځل ځان د ليكوال په هنداره كـې ووينـي چـې               

ه كوم چاپېريال او ستونزو سـره       ل ،دى چېرې د ليكوال پر ځاى واى      
 او تـر ليكـوال يـې    چې ليكوال مخ دى، دى هـم ورسـره مخـامخ واى          

 ،، نو بيا كره كتـونكى حـق لـري         اىښه اثر پنځوالى او چاپوالى شو     
 پــه خــالص مــټ ، امكانــاتو پــه هنــداره كــېشــتوچــې پــر ليكــوال د 

خــو ځينــې كــره كتــونكي پــه اصــطالح كــره كتــونكي . انتقـاد وكــړي 
دي، هغه دې ته ناست دى چې كـوم ليكـوال پـه ډېـر تكليـف د خپـل                    

 نـو بيـا دوى ورتـه قلمونـه          ،يو اثر چـاپ كـړي     فكر او تندي په خولو      
تېره كړي، داسـې څـه پـرې وليكـي چـې هغـه ليكـوال د خپـل اثـر لـه             

دا ډول په اصطالح كره كتونكي پـه واقعيـت          . ليكلو پښېمانه كړي  
كې د بل ليكوال د اثارو په نقدونه او يا هـم ارزونـه كـې خپـل ژونـد                    

 كلتوري ژونـد او    كه هغوى څه ونه ليكي نو ده ته د        . او شهرت ويني  
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زما الره له داسې كره كتونكـو بېلـه         . شهرت هېڅ وسيله نه برابرېږي    
تذلو اثارو د وړاندې بده، خو ټولنې ته د ټولنې تر كچې د ټيټو او م      

 بايـد د  ،هر اثر چې ټولنې ته وړانـدې كېـږي  . كولو ټينګ مخالف يم   
 د  ايـد  ب ټولنې اكثره او كه نه يو ټاكلي شمېر وګړو ته خو نوى وي او             

پـه هـر حـال ددې سـريزو     .  سـبب شـي  اويهغوى د ذهني كچـې د لـوړ      
چــاپ مــې لــه دې پلــوه هــم ضــروري وګاڼــه چــې لــږ تــر لــږه زمــوږ            
هېوادوالو ته د شل پنځه ويشتو بېالبېلو اثارو په بـاب معلومـات             

 له دې الرې دوى لـه هغـو اثـارو سـره اشـنا شـي اوكـه                   ،وړاندې كړي 
  .و خپله هغه اثر ترالسه كړيچېرې اړتيا يې ورته احساسوله، ن

زه په پاى كې يو ځل بيا له خپلو ټولو اوسنيو ليكوالو څخه هيله 
 چې خپل كار په خپله راټول كړي او دا بار راتلـونكي نسـل تـه     ،كوم
 چـې زمـوږ د      ،لـه دربـاره هيلـه مـن يـم         ) ج(، زه د لوى خـداى     يپرېنږد

ــه    ــه بـ ــه او دردونـ ــوږه راتلـــونكي پښـــت غمونـ ــر مـ ــم وي،تـ ــر كـ   ډېـ
بــه هغــوى تــه د علــم او پرمختــګ زمينــه برابــره كــړي او   ) ج(خــداى
 چې  ، ورځنيو كارونو مصروف وي     او  به پر داسې ګڼو علمي     ىهغو

په همدې هيله پر دې سريزو دا . د دوى د ژوند د سوكالۍ سبب شي
  .سريزه پايته رسوم

  ه او ادبنپه ټوله فرهنګي مي
  محمد اسمعيل يون
   افغانستان-ابلكارګ،د جمهوري رياست ودانۍ،

  22ل كال د مرغومي 1378
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  د غشو تنده: سريزه
  

د روانــې لمريــزې پېــړۍ شــپېتم كلونــه او پــه تېــره بيــا د يــادو    
كلونو وروستي پنځه كلونه، داسـې مهـال و چـې پـه كابـل كـې د                   

تـرمنځ پـه ډاګـه      )) شـعار (او  )) شعر(
دا څـــه . ولـــه او بريـــد راكښـــل شـــول پ
ــر څــو لســيز    نا ــه وه، ت ــره ن و څــاپي خب

واټن وروسـته د دې الره چـاره برابـره          
انســـاني ذهـــن، د ګـــڼ شـــمېر    . شـــوه

ليكوالو او د شعر مينه والـو فكـر لـه           
پرلــــه پســــې كليشــــه يــــي نظمونــــو، 

)) شـعر ((سپوره منظومـو ترانـو او د        
پــه نــوم لــه ډانــګ پېيلــو خبــرو څخــه    

يــو داســې عــاطفي، ادبــي بــدلون او اوښــتون تــه  . ســتړى شــوى و
د دوى پر ستړي احساس او فكـر د كينـې            چې   ،سترګې پر الر وو   

او غوسې پرځاى د مينې او عاطفې باران ووروي او شعر هـم پـه               
دا وخت سياسـي فضـا هـم      . رښتينې مانا خپل هويت ترالسه كړي     

 چې نور نو اكثره لـه سـرو، ګرمـو او اورنيـو شـعارونو                ،داسې وه 
 د هنـر بېالبېلـې   . ستړي شـوي وو او ټولـو يـو ارام تـه اړتيـال لرلـه               

څــانګې پــه تېــره بيــا ادبيــات او پــه ادب كــې بيــا د شــعر وزرونــه   
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د ځينو مخورو ليكوالو پـه تېـره بيـا د څـو تنـو كـره                 . خالص شول 
كتونكو له خوا په ډېره ځيركۍ كار پيل شو او هغه شاعران چـې              

 دې تـه وهڅـول شـول    ،په كالم كـې يـې د شـعريت تومنـه زياتـه وه        
 نكـو د كـره كتو   . ړى كړي چې نور هم د خپل شعر هنري جوهر پياو        

په ډله كې د هېواد تكړه ليكوال او كره كتونكي زريـن انځـور او               
پيــاوړي كــره كتــونكي لطيــف بهانــد هڅــې د زيــاتې يــادونې او    

پــر همــدې وخــت  د كابــل پــه فرهنګــي ټولنــو او    . ســتاينې وړ دي
ــه لــه ورايــه د         ــو كــې د شــاعر او نــاظم، شــعر او نظــم بريدون كړي

لمريـز كـال تـر پيلـه        1371د  . پـه حـال كـې وو      بېلېدو او څرګندېدو    
 چې د ادب زيـاتو مينـه والـو د شـعر او              ،پورې دومره كار شوى و    

  .شعار ترمنځ پوله ټاكالى شوه
ځوان شاعر صـديق اهللا بـدر يـو لـه هغـو ځوانـو شـاعرانو څخـه                   
دى چې د همدغه شعري  بهير له پيل سره يـې خپلـه شـاعري پيـل                  

بــازار خــتم )) شــعار((ر وخــت  د د ده د شــاعرۍ د پيــل پــ. كــړې ده
ــو         ــه د ځين ــه وراي ــړاو چــې ل ــو ده د شــاعرۍ دا پ شــوى و، ځكــه ن
 شاعرانو په كالم كې دا وخت محسوس و، تېر نه كړ او ژر يې پـر                

  .كالم د شعر د هنري جوهر رنګين شال وغوړاوهخپل 
صديق اهللا بدر د دولسـو كلونـو پـه بهيـر كـې ښـه ډېـر شـعرونه                    

ادبي ليكنې يې وكړې، خو تراوسه يـې نـه          وليكل او ډېرې نورې     
د ادبــي او څېړنيــزو ليكنــو او نــه هــم د شــعرونو كومــه ځــانګړې    

  .مجموعه چاپ شوې ده
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ده خپله شاعري په اوډلي او سيستماتيك ډول پيل كـړې ده،            
د ده د شاعرۍ د لومړيو وختونو شـعرونه هـم پاخـه ښـكاري او د                 

ليدل كېږي، خو   ابتدايي شاعرۍ په شان ډېرې كمزورۍ پكې نه         
د دې ترڅنــــګ د ده د شــــاعرۍ د پرمختــــګ ســــرعت چټــــك او 

د څو كلونو په بهيـر كـې د ده شـاعري پـر مختللـې                . توپاني نه دى  
ده خـــو دا پرمختـــګ يـــو ناڅـــاپي نـــه دى، د ده د شـــاعرۍ وده او 
پرمختګ هغه پوخ پرمختګ ته ورته دى چې ورو پر مـخ ځـي او               

پلـه نيمګړتيـا او خـال نـه         د تجربه كارو پوځيانو په شـان تـر شـا خ           
پرېــږدي، بــدر د يــو پــوه معمــار پــه څېــر دى چــې د خپلــې ودانــۍ  
بنسټ په ډېر ښه شـكل ږدي، ودانـۍ ورو ورو ودانـوي، خـو ښـه                 
ــوي، ده هــم د خپلــې شــاعرۍ پيالمــه همداســې راپيــل      يــې ودان
كــړې، نــو ځكــه يــې شــاعرۍ كــې د يــو مســتحكم او پرلــه پســې     

  .پرمختګ څركونه ليدل كېږي
دې وجه د خپلې شاعرۍ په وروسـتيو وختـو كـې يـې لـه                په هم 

ه راتـاو دي چـې ټـول زړه يـې د خپـل              نـ زړه نه دومره شـاعرانه غمو     
ــوازې همــدا شــاعري ده چــې د ده       ــه ســپارلى او ي ــان ت ارمــان جان

  :غمجن زړه ته ارام او ډاډ بښالى شي
  

   مـاګران دى زړه مـې      رداسې چې ډېر ډېـر پـ      
  زمــــــا خــــــو نــــــه دى د جانــــــان دى زړه مــــــې

  يزتـــــورې چـــــړې پـــــرې هـــــر نظـــــر پرېـــــو     
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ــې    ــتان دى زړه مــــ ــور افغانســــ ــو كــــ   د وينــــ
  ســــــــــتا د نظــــــــــر د بړبوكــــــــــو هنــــــــــداره   
ــې   ــان دى زړه مــــــــ ــتونو بيابــــــــ   .د ښايســــــــ

  

ځينې وختونه چې څوك يو ادبي يـا هنـري اثـر لـولي نـو د هغـه                   
اثر د ليكوال د شخصيت انځور يې هم سترګو سترګو ته كېـږي،         

زي اتل وي نو لوستونكي     كله خو ليكوال په خپله د خپل اثر مرك        
د اثر له لوسـتلو څخـه د هغـه بـاطني او ظـاهري كركټـر څـه نـا څـه                       
مجســم كــوالى شــي، كلــه بيــا د يــو اثــر د بېالبېلــو كركټرونــو پــه  

. څېرو كې د ليكوال د اندروني شخصيت ځينې څركونه ښكاري         
ځـاني او اخالقـي   -خو كله كله داسې هم وي چې د ليكوال ټولنيز         

ثر له مانيزې خـوا او فكـري پېچلتيـا سـره يـو          شخصيت د هغه د ا    
شان او يو رنګ نـه وي، يـانې د ليكـوال فزيكـي جوړښـت داسـې         
وي لكه د تورو كـاڼو غـر، خـو د دې غـره پـه زړه كـې بيـا د ښـكلو                        

يــانې داســې چــې كلــه د ليكــوال او شــاعر . غميــو يــو كــان هــم وي
ځاني، ټولنيز او اخالقـي شخصـيت د هغـه د هنـري اثـر لـه مـانيز                   
جوهر سره سمون خوري او كله هم نه يوازې دا چې سمون ورسـره             

  .نه لري، بلكې له هغه سره مغاير او مخالف هم وي
صديق اهللا بدر لكه څنګه چې له نامـه څخـه يـې څرګنـدېږي يـو                 

 همداسې پـه عملـي ورځنـي او ټـولنيز ژونـد          ،رښتينى انسان دى  
نو دلتـه د اروا پوهــا . كـې هـم يـو سـپېڅلى او رښـتين شـخص دى      
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نـوم د نومـول     : (( هغه خبره هم په يـو ډول رښـتيا خېـږي چـې وايـي              
  .))سره يو نه يو ډول اړيكي لري) اسم له مسمى( شوي 

څرنګه چې صديق اهللا بدر په ورځني ژوند كې يو سـپېڅلى او             
 انســـان دى، همداســـې يـــو هنـــري، روڼ، روښـــانه او     ىرښـــتين

و او د كينې، تكلـف او تصـنع تـورو ګردونـ    . سپېڅلى شخص دى  
پردو يې د شعر دملكې مخ د بېځايه  ابهام په حجـاب كـې نـه دى                  

هغه هر څه چې ويلي د يو سـر زوري لېـوني پـه شـان يـې                  . پټ كړى 
رښتيا ويلي او كه د يار قاتل نظر يې هم انځور كړى، نو ښه صفا               

  :او د زړه د هندارې په زور يې انځور كړى دى
  قاتــــــــــــل نظــــــــــــر انځــــــــــــوروم د اشــــــــــــنا

ــه   ــه د زړه ورتـــــــــ ــم ځكـــــــــ ــداره نيســـــــــ   هنـــــــــ
ــرو    ــونى ملګــــــــــ ــې لېــــــــــ ــه داســــــــــ   زه يمــــــــــ
  .اوښـــــكه مـــــې ســـــترګو كـــــې ايســـــاره نيســـــم

  

وايــي د شــاعر پــوټكى ډېــر زيــات نــازك او نــرى وي، د عــادي  
پېښې پر وړانـدې ډېـر ژر عكـس العمـل ښـيي او د زړه، خيـال او        

 چـې پـه ډېـره    ه، دهفكر د خـوب ښـاپېرۍ يـې دومـره پـه زړه بيـدار            
  . عادي خبره له خوبه پاڅېږي

ه چې شـاعر د پېښـو د عـاملينو ګرېـوان تـه پـه الس غځولـو                   كل
كــې بېوســه شــي، نــو مايوســه شــي او لــه ســخت روانــي او روحــي 
كړكېچ سره مخـامخ شـي، پـه همدغـه حالـت كـې د شـعر عقـاب د                

. شاعر پر سر د شـعر وزرونـه وغـوړوي او نـوى شـعر راوټـوكېږي                

www.pdfbooksfree.blogspot.com

www.pdfbooksfree.blogspot.com

ترتیب و پیشکش سعیدخان

Pakistan Virtual Library www.pdfbooksfree.pk



  

  

  13

ــي كشمكشــونو او        ــه داســې روان ــه ل ــه كل ــم كل ــدر ه صــديق اهللا ب
  :ونزو سره مخامخ شوى دىست

  
ــدم     ــه خانـــ ــا تـــ ــه دنيـــ ــه خاندمـــ ــنا تـــ   اشـــ
ــدم      ــه خانــ ــا تــ ــر چــ ــه هــ ــه يمــ ــب خولــ   د غريــ
  ســـــتا مجبـــــورۍ نـــــه عشـــــقه نـــــه پـــــوهېږم 
  چــــــې چــــــا تــــــه ژاړمــــــه او چاتــــــه خانــــــدم  

  :يا
  خـوري زړه مـې    يـې   داسې رنګ بې رنـګ غمونـه        

  .څـــــــــومره كـــــــــه هـــــــــم ژاړم ژړا نـــــــــه راځـــــــــي
  

وټې وهـي نـو     شاعر كه له يوې خوا په خپلو ځاني غمونو كې غ          
له بلې خوا ټولنيز دردونه يې هم ارام ته نه پرېږدي، هغه د ټـولنې               
او هېــواد د يــوه غــړي پــه توګــه ټولــه ټولنــه او هېــواد خپــل وجــود 
ګڼي او هر ټولنيز او هېوادنى درد تر ټولو دمخه د شـاعر پـر بـدن                 

ده پـه هېـواد او ټولنـه كـې د مـادي             د  سره له دې چـې      . احساسېږي
كى هم په برخه نه وي، خو د استاد الفت په خبـره        شتمنۍ يو څاڅ  

كه په ټول وطن كې يې يوه كوډله هم نه وي نو دى به وايـي چـې                  (( 
نو د شاعر زړه د تخيـل       . د ټول وطن دعوه به كوي     )) هله وطن مې  

ټــول كلــى، ټولــه ټولنــه او ټــول وطــن او د هغــو   . خــان او باچــا دى
دونـو عوامـل او لـه    د در . غمونه او دردونه د هغه شتمني جوړوي      

  :هغو نه د خالصون الرې ګودرې په ګوته كوي
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  لمر چې زمــوږ كـلي ته الر نه كوي
  هـــغه دوه غــرونــه نــړېـدلي نه دي
  هــسې لـه بـخـته زورور يــــو اشـــنا
  .كـه نـه نـو چا ستـرګې نيولي نه دي

شاعر ته تـر هـر چـا خپلـه پـه وينـو رنـګ ټولنـه ښـه معلومـه ده،                  
 نـو شـاعر   ،ه چې د ټولنې د هـر فـرد څـاڅكى وينـه تويـه شـوې          ځك

پرې خپلې اوښكې څڅولي دي، نو له دې كبلـه ده تـه تـر هـر چـا د                
خپل ړنګ بنګ كلي، كور، ټولنې او هېواد په وينـو رنـګ څېـره               

د )) زمـوږ د كلـي پتـه      ((بيا نورو ته وايـي چـې كـه          . ښه معلومه ده  
  :چا په كار وي نو داسې ده

  زموږ كلى
  د دنګو غرونو شاتهدا 

  كه دې زړه وي
  چې ته راشې

  د زړګي پردې دې خالصې كړه
  په ځير شه
  ...او بيا

  :وګوره په مينه
  يوه سره د وينو ليكه
  غزېدلې ده له غرونو

  چې تر كلي پورې 
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  .رسي
  

شاعر دې خبرې نور هم غمجن كړى چې پخوا به كلي كـې ډزې              
اټوكېـدالى و   ر) ماشـوم ( نو په كلي كې به كـوم نـوى ګـل             ،وشوې

او مال به يې د تبرك لپاره په ډېره خوښۍ په غوږ كې اذان كاوه،               
خو اوس هر وخت په كلي كې ډزې كېـږي خـو دا بـل ډول ډزې دي              
او تــر ډزو وروســته زمــوږ د كلــي مــال د جنــازې مونځونــه كــوي،  

شاعر په يوه شعر كې خپلـه سـوې لـوې ټولنـه لـه يـو                ) . ياس شعر (
ــړې    ــان د    ، دهســوي ځنګــل ســره تشــبيه ك  چــې څــو الروركــو د ځ

 خــو پــه پــاى كــې ،خالصــون پــه خــاطر ټــول ځنګلــه تــه اور واچــوه 
شــاعر پــه دې شــعر كــې د  . همــدا اور لــه دوى څخــه هــم راتــاو شــو 

خپلې ټولنې د شل كلنې غميزې د عاملينو يـو ډېـر دقيـق انځـور                
باسي چې څنګـه يـې د ځـان د هوسـاينې لپـاره ټولـه ټولنـه پـه اور                     

وله، خـــو پـــه پـــاى كـــې يـــې دوى تـــه هـــم لمبـــې وريتـــه او وســـوځ
  .شعر) الر وركي الروي( ورسېدې 

كـې  ) ازاد-غـزل (صديق اهللا بدر د شعري جولو په دو فورمونو          
 خــو د ،زياتــه شــاعري كــړې ده، آزاد شــعرونه يــې هــم ښــكلي دي  

د ده پـه غزلـو      . ازاد شعر په انـډول يـې غـزل كـې تجربـې پخـې دي               
ګارنـګ نـاخوالې انځـور شـوي        كې د ژوند د بېالبېلـو خـواوو رن        

د څـو   . او د ژوند ډول ډول مانيزه رنګـارنګي پـه كـې ليـدل كېـږي               
  :غزلو دا څو بيتونه به يې د بېلګې په توګه راوړو
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  چـــې يارانـــه يـــې ورانـــه  كـــړې زمـــوږ     
  كــوم يــو غمــاز مــو پــه ملګــرو كــې شــته
ــه    ــې درنـــ ــوني چـــ ــاوېږي لېـــ ــدره تـــ   بـــ
ــرو كــې شــته      ــه خب ــه راز ســتا پ ــه څ   واي

  :يا
  ان خطـــــــرې وزغملـــــــېمـــــــا د هجـــــــر

  نــور ځــان د وصــل پــه خطــر كــې ويــنم      
  بــــدره اخــــر بــــه شــــې رســــوا پــــه مينــــه
ــې راز دې هــــر اثــــر كــــې ويــــنم       د مينــ

  :يا
  د زړه وينــــــه مــــــې د هغــــــو ګلــــــو رنــــــګ دى
  پـــــه وږمـــــو يـــــې نـــــارام زړګـــــى قـــــرار شـــــي 
  د كابــــــل د پېغلــــــو زلفــــــې شــــــي وږمينــــــې 
  چــــې راخــــور د نــــارنج ګــــل د ننګرهــــار شــــي 

  

ــ   ــدر شــعرونه د ن ــرو   د صــديق اهللا ب ــه شــان د ډې ورو شــاعرانو پ
بـــدر د . بريـــاوو ترڅنـــګ يـــو لـــړ خفيفـــې نيمګړتيـــاوې هـــم لـــري 

كله چې د هر سـره      . ننګرهار د سره رود د شاعرانه سيمې بلبل دى        
 نــو ســړي تــه لــه ورايــه د  ،رودي شــاعر شــاعري تــر نظــره تېرېــږي 
  .ژبنۍ ستونزې مسله راتر سترګو كېږي

نو پـه شـان پـه كـور كـې           صديق اهللا بدر د ځينو نورو سره روديا       
ځينــې ســره روديــان پــه ځــانګړي ډول ليكــوال او   . فارســي وايــي
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شاعران داسې دي چې كورنۍ او ګړنۍ ژبه يې فارسـي وي، خـو              
د بدر پـه ليـك   . ليكنۍ، قلمي او د شاعرۍ ژبه يې بيا پښتو وي     

په ځانګړي ډول پـه شـعر كـې ژبنـۍ نيمګړتيـا ډېـره كمـه ده او ان                    
 د ژبنيــو تركيبونــو پــه برخــه كــې بيــا اوس بېخــي رفــع شــوې، خــو

  .سړى د ځينو نيمګړتياوو او كميو احساس كوالى شي
پــه ټــوليز ډول صــديق اهللا بــدر يــو بــريمن شــاعر او ليكــوال دى 

د . چې په اوډلي ډول يې شاعري او ليكوالي مـخ پـه بـره روانـه ده               
دا النـدې شـعر   . ځينو پـه اصـطالح يـو ژمـن شـاعر او ليكـوال دى            

  :د ټينګې ژمنې څرګندونه كوييې هم د ده 
  چــې كــړو ښــكاره د زړګــي زور ملګــرو  
ــرو    ــه اور ملګـ ــو پـ ــې ودانګـ ــئ چـ   راشـ

  
  لــــه نيمــــې الرې ســــتنېدل بــــه څــــه وي 

  .غـور ملګـرو   ېله دې نـه غيـر چـې شـي پ          
  

ــد      ــه د ده پــه هڅان ــدر ت زه ځــوان او هڅانــد شــاعر صــديق اهللا ب
  .فرهنګي يون كې د ال زياتو برياوو او نوښتونو هيله كوم

  
  ه شاعرانه مينهپ

  اسمعيل يون
1377-6 -9  
 كابل
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  بېكسيار
  د بې هويتۍ په درياب كې د هويت ډيوه

  
  د بېكسيار قلمه دومره وكړه
  د وخت پر ټنډه انسانيت وكره

په تېرو شلو كلونو كـې چـې زمـوږ پـر ټـولنې كـوم دردوونكـى                  
ناتــار تېــر شــو، نــو د ژونــد پــر ټولــو خــواو يــې خپلــې اغېــزې            

. نــړۍ هــم لــه دې ناتــاره خونــدي پــاتې نــه شــوه  د شــعر . وشــيندلې
شاعران او ناظمان دواړه په يـو نـه يـو           
ډول له يـو فكـري، سياسـي او عقيـده         

په پايله كـې    . يي لوري سره وتړل شول    
هغه كشـمكش چـې پـه سياسـي برخـو           
ــوه    ــر يـ ــود و، تـ ــورو كـــې موجـ او تګلـ

 پر ادبياتو او په تېـره بيـا پـر            يې بريده
خـو پـه    . شعر هم خپل سيورى خـور كـړ       

دې منځ كې بيا ځينې داسـې شـاعران         
 چــې د كينــې او سياســي غــرض پــر   ،او ليكــوال هــم راوټوكېــدل 

ځـــاى يـــې عاطفـــه، احســـاس او لـــوړ انســـاني ارزښـــت د خپلـــې   
ايجادي ښكارندې محور وټاكه او داسې ادبي اثار يې رامنځته          
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كړل چې د څرنګوالي لـه پلـوه يـې تـر هغـو نـورو ارزښـت او مقـام                     
  .لوړ دى
دالمالك بېكسيار د همدغې دويمې كټګورۍ د شاعرانو        عب

ده خپل شعر له همغه پيله د سياسـي شـعار تـر             . له جملې څخه دى   
بريــده راټيــټ نــه كــړ او پــر خپــل شــاعر شخصــيت يــې د وخــت د     

  .سياسي غوښتنو تور پورې نه كړ
شپېتم كلونه د هېواد په دننه كې د شعار او شعر ښه ګـرم پـړاو        

بېكسيار د شاعرۍ د ټوكېدو كلونه دي، خـو         همدغه لسيزه د    . و
ده پـــه دې كلونـــو كـــې هېڅكلـــه هـــم خپلـــه ســـپېڅلې شـــاعري د   

لـه همـدې كبلـه      . سياسي شعار ګردونو او بادونو ته پرې نه ښوده        
خو دى په دې كلونو كې د هېواد په دننـه كـې د يـو شـهرت ګټلـي                    

وال چـې  كـ شاعر په توګه مطرح نه شو؛ يوازې هغه شـاعران او لي          
ده سره يې فرهنګي اړيكي درلودل، د ده د شاعرۍ پر ارزښـت             له  

 چـې شـاعر   ،همدا ياده لسـيزه ال پـاى تـه رسـېدلې نـه وه             . پوهېدل
بېكســيار لــه خپلــو شــعرونو ســره د خپــل ټــاټوبي پــه پرېښــودلو    
محكوم شو؛ پېښور تـه راغـى، يـو كـال نـيم يـې ال تېـر كـړى نـه و                     

 ذهنــي ســتړيا  بــازار وليــد او د ) شــعاريت(چــې دلتــه يــې هــم د    
ــه     ــه ونـ ــر وزرونـ ــور كـــې د ده د ازاد هنـ ــړ، پېښـ احســـاس يـــې وكـ

 ځكه چې دلتـه هـم د كابـل پـه شـان د ازاد ذوق او انـد د          ،غوړېدل
د ((بيا لـه دې ځايـه لـرې     . شعر د شاهين پر پرواز بنديز لګېدلى و       

ته الړ او داسې اټكلېده چـې نـور بـه           ) ډنمارك)) (رڼاګانو هېواد 
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ــه خپــل ســوى لــوى هېــوا   ــه هــم د خپلــې    ن ــه ب ــاد وي او ن د ور پــه ي
  .جونګړې تيلي څراغ

د وخت په تېرېدو سره دا اټكل بېخـي اوښـتې بڼـه غـوره كـړه؛                 
د ( هغــه د رڼاګــانو د ښــار د ســندرو پــه ګلــبڼ كــې د خپــل ټــاټوبي   

هېرې نه كـړې، تـن يـې هلتـه و خـو روح او اروا                ) سنځل ګل شپې  
اسـې يـو پـړاو تـه        دى په خپل هېواد كـې د ذهنـي بلـوغ د           . يې دلته 

رسېدالى و چې نور نو پرديو سندرو او د پرديو ګلونو رنګ يـې              
پر ذهن هغه اغېز نه شـو شـيندالى چـې د خپـل هېـواد، د سـنځلو                   

  .ګالنو او سوو ټپو پرې خوروالى شو
بېكســيار زمــوږ د ډېــرو كلونــو د يــو ملــي او فرهنګــي ســفر        

لـه مـاو ده     ملګرى دى، كلـه چـې دى بهـر تـه الړ، نـو تقريبـاً اتـه كا                  
سره ونه شو كـتالى، خـو بيـا مـو ليكنـي اړيكـي پيـدا شـول، مـا                     
فكر وكړ چې هلته خو بېله ټولنه ده، كېدى شـي د سـړي پـر ژونـد            
ــره اغېــزه وكــړي، خــو ده راتــه پــه يــو ليــك كــې       او شخصــيت ډې

زه همغه مالك يم چې تاسو په كابل كـې ليـدالى            : (( ... ليكلي وو 
تر ليكنيـو اړيكـو وروسـته مـې         )) ...وم، ما هېڅ تغير نه دى كړى      

بيــا پــه پېښــور كــې وليــد، همغــه بېكســيار و، چــې پخــوا و، ال     
كليوال شوى و، ال صميمي شـوى، تكلـف، تصـنع، ځـان ښـودنه                

كــې نــه ه او د مصــنوعي تبــارز او شخصــيت هــېڅ نښــې نښــانې پــ
څرګندېدې، همغه فرهنګي مينه او ولوله يـې پـه زړه كـې وه چـې                

نور يې دا اور په زړه كې نـه شـو سـاتالى،     پخوا يې درلودله، خو     
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د خپرولـو پـه تكـل كـې شـو او دا             ) هيلـې (د يوې فرهنګي مجلـې      
ګوره هېڅ ځوان ليكوال درنه بېنوا او خفـه الړ          ((يې هم وويل چې     

نـــه شـــي او د هېچـــا ليكنـــې تـــه د سانســـور زنـــدۍ وانـــه چـــوئ،   
سانسور او د ادب د زنداني كولو ترخه تجربه خـو مـوږ او تاسـې                

تاسې د مجلې د لګښت په اړه هېڅ تشويش مه كـوئ،            . يدلې ده ل
ده ...)). زه شـــپه ورځ كـــار كـــوم خـــو د مجلـــې لګښـــت برابـــروم      

يــو وخــت ماتــه زمــوږ يــو بــل فرهنګيــال ملګــرى . همداســې وكــړل
تاسو بـه خبـر يـئ كـه          ((:ممتاز ارمان له مسكو نه ټيلفون وكړ چې       

برابـروي؟  نه، چې بېكسيار په څـومره سـتونزو د مجلـې لګښـت              
هغه د خپلې رخصتۍ په ورځـو كـې هـم كـار كـوي چـې مجلـې تـه                     

دې سـره ماتـه دا خبـره نـوره هـم ثابتـه              .)) مالي لګښت برابر كـړي    
شــوه چــې فرهنګــي كــار او خــدمت د څــومره قربــانيو پــه بــدل كــې 
سرته رسېږي، خو بېكسيار په خپلې دې قربانۍ سره د فرهنګـي     

) بېسـارى ريكـارډ    ( .خدمت يو بېسارى ريكارډ ټينګ كـړى دى       
خو ورته ځكه وايم چې تر بېكسـياره نـور غښـتلي، مټـور، ژبـور         
او د زياتې پانګې څښتنان شته، خو په لويديځ كې چا هم داسې             

البته زموږ ډېرو افغـان ليكوالـو او   . يوې قربانۍ ته ځان ور نه كړ     
فرهنګيانو په ډله ييز او هـم پـه ځـاني ډول د يـاد وړ كارونـه كـړي              

غه د بېكسيار په شان د خپـل ځـاني او كـورني ژونـد د                دي، خو ه  
قربانۍ پـه بيـه نـه دي، يـو څـه يـې ورسـره د خپـل ژونـد خيـال هـم                         

  .ساتالى دى
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كال د هيلې مجلې تر څنګه د خپلو شعرونو         1376بېكسيار پر   
ــومړنۍ مجموعــه   ــه (ل ــړه  ) ســوچونه او كږلېچون دې . هــم چــاپ ك

 كړيــو كــې د  شــعري ټــولګې د يــوه ښــه شــاعر پــه توګــه پــه ادبــي    
ــړ   ــد كـ ــوم څرګنـ ــيار نـ ــعرونو د   . بېكسـ ــه د شـ ــه د هغـ ــر دې دمخـ تـ

  .څرنګوالي په انډول د هغه شهرت كم و
ــه شــپو كــې    (  ــه   ) د ســنځل ګــل پ د بېكســيار د شــعرونو دويم

. شـــاعر پـــه خپـــل شـــعري يـــون كـــې ښـــه بـــريمن دى. مجموعـــه ده
ــه كســبي پوهــه يــې     ) ج(خــداى وركــړى شــعري اســتعداد او خپل

ــر ښــه  ــه يــې    دواړه ســره ډې ــه ښــكلې اوډنــې ن  اوډلــي او د دواړو ل
) لفظـي (د شعر فكـري او ښـكالييزه        . خواږه شعرونه ټوكولي دي   

ــي دي    ــول تلل ــه ت ــې دواړه پ ــه   . خــوا ي د شــاعر زړه او ذهــن دواړه ل
شتمنۍ ډك دي، غواړي لوستونكي او ټـولنې تـه خپـل انسـاني              

 د ده شـعر د يـو ټـولنيز او ځـاني درد زېږنـده             . رسالت تر سـره كـړي     
ده، د خپلو او پرديو غمونو د دواړو انعكاس ته يې اوږه وركړې       

شــاعران پــر دريــو كټګوريــو    ((د فرانســيس بــېكن پــه وينــا    . ده
وېشل كېږي، يو هغه دي چې د مېږي پـه شـان ټـول عمـر لـه نـورو                    
څخه هر څـه راټولـوي او خپلـه هـېڅ نـه لـري او بـل هغـه دي چـې د                        

ه نـورو څخـه هـېڅ نـه         غڼې په شان هر څه لـه خپلـې ګېـډې باسـي لـ              
اخلي او درېيم هغه دي چې د شاتو د مچيو حيثيت لري، پر لـرې               
لرې ګلونو ګرځي، له هغو څخه شيره را اخلي او بيا يې پـه شـاتو                

بېكسيار هم لكه د يو پتنګ په شان د خپلې ټولنې پـر          .)) بدلوي
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ــي        ــورو ذهن ــاخوالو او ن ــولنيزو ن ــو، ســويو ســاندو، ټ ټپــي ګلون
او هغه ټول يې په روح او روان سـره لمـس كـړي     ټپونو ګرځېدالى   

او بيا يې د شعر د شاتو په كنـډولي كـې ټـولنې تـه وړانـدې كـړي                    
د ده شعر د همدغو پېښو انځـور، د بريـو او نـابريو او ټكلـو                 . دي

كلـه چـې مـوږ د ده شـعرونه لولـو نـو پـه        . زړونو د اهونو هنداره ده  
د ده پـه  . ږيذهن كې مـو همغـه پېښـې او انځورونـه راژونـدي كېـ              

شــعر كــې د نــورو ځانګړتيــاوو تــر څنــګ دغــه النــدې ځــانګړنې     
  :زياتې څرګندې دي

 د ده پــه شــعر كــې يــو ســپېڅلى  : صــداقت او رښــتينولي-1
، دى څــه چــې وايــي رښــتيا يــې   ښــكاريصــداقت او رښــتينولي 

  .وايي او له خپلې مينې سره رښتينې مينه لري
م مســتقيم د ده شــعري صــداقت د ده لــه ځــاني صــداقت ســره هــ 

اړيكــي لــري، پــه ځــاني ژونــد كــې هــم داســې يــو انســان دى، چــې 
دروغ، ټګي، بازاري كېدنه، تېر ايستنه او د نـورو درغليـو چـل              

وګـورئ دغـه شـعر د ده سـپېڅلى صـداقت پـه څـه ډول                 . نه ورځـي  
  :انځوروي

  ما يو څلور بنده غزل ليكلى
  هغه به وګورو لږ،

  په تناره كې مېلمنو نه پاتې شونې وريجې
  به سره يوځاى وخورو،

  ماته ترورۍ وېل دا ستا ډېرې خوښې

www.pdfbooksfree.blogspot.com

www.pdfbooksfree.blogspot.com

ترتیب و پیشکش سعیدخان

Pakistan Virtual Library www.pdfbooksfree.pk



  

  

  24

  بيا د ژوند نورې څه كيسې به وكړو،
  شپې به له ميندو پټ په بام ويده شو،
  .تر پېشلمي پورې به ستوري شمارو

  په شعر كـې د شـاعر د روحـي سـپېڅلتيا تـر                : فكري تړون  -2
 څنګ فكري سپېڅلتيا او له مقدس ارمان سره ټينګ تړون هم د           

ــډه لــري     د لــوړو . شــعر د مــانيز ارزښــت پــه لوړولــو كــې ســتره ون
بېكســيار هــم يــو ســتر . اشخاصــو او شــاعرانو ارمانونــه لــوړ وي

د هغه د زړه پردې د هـر هغـه ناتـار پـه          . هېوادني ارمان ته ژمن دى    
د هېـوادنۍ   ( شمال رپي چې د ده په ذهن كې د ده د سـترې هيلـې                

و ځكه خو يـې پـه زړه كـې     د له منځه تلو سبب كېږي، ن      ) سوكالۍ
  :وېره وي

  دا شـــپه ډېـــره اوږده نـــه شـــي ملګـــرو زه ډارېـــږم     
  د وخـــت كيســـه تـــوده نـــه شـــي ملګـــرو زه ډارېـــږم 
  دا مســـــته قافلـــــه د خـــــړ څـــــادرو پښـــــې لوڅـــــو 
  پــــه نيمــــه الر ويــــده نــــه شــــي ملګــــرو زه ډارېــــږم

  

  :يا هم دا شعر
  د ځـــــول شـــــپې ســـــړې هـــــوا تـــــه اور مـــــو مـــــړ     

   مــــړغــــواړو چغــــې كــــړو دنيــــا تــــه شــــور مــــو      
  پــــــه پـــــــردي نظـــــــر كــــــره يـــــــې كـــــــړو بيـــــــا ډز  
  .چـــې بيـــا ښـــه يـــې ورشـــو خـــوا تـــه ورور مـــو مـــړ  
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ــادي روح-3 ــه د ټــولنيزو      : انتق  لكــه څنګــه چــې شــعر خپل
ناخوالو پر وړاندې يو غبرګـون دى او شـاعر د دې پېښـو انځـور                
ګــر، نــو د پېښــو د عامــل پــر وړانــدې فكــري بغــاوت او نيوكــه د   

 هم ډېر تـريخ وي خـو شـاعر يـې      د پېښو بيان كه څه    . شاعر حق دى  
شاعران لـه قيـد او بنـده بـې          ((له بيان څخه ډډه نه كوي، ځكه چې         

بېكسيار هـم د يـو شـاعر پـه توګـه دا رسـالت تـر سـره                   )) پروا دي 
  :كړى دى

  
ــي خلــــك      ــوږ د كلــ ــي زمــ ــرت وايــ ــه اخــ ــروع تــ   شــ
  مرګونــــو تــــه غيــــرت وايــــي زمــــوږ د كلــــي خلــــك
  ښـــې دنګـــې كالګـــانې كـــې بنـــدي پښـــتنې پېغلـــې 

ــه خپــل عــزت وايــي زمــوږ د كلــي خلــك    بــس    دې ت
  برغره كـې چېرتـه پـټ دي يـو مـال او بـل يـې زوم دى           
ــوږ د كلــــي خلــــك    ــه دولــــت وايــــي زمــ ــانونو تــ   ځــ

  

  :يا
ــرور    ــو مــــ ــه ژبــــ ــوق لــــ ــوم د دې مخلــــ   د مينــــــې نــــ
  مرګـــــي دي جنـــــازې دي ټـــــول وطـــــن مـــــو هـــــديره 
  ورانـــي كـــوه، مرګـــي كـــوه چـــې نـــوم دې وي اتـــل      
  .د هـــــر څـــــه اجـــــازې دي ټـــــول وطـــــن مـــــو هـــــديره
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 بېكسيار د خپل شعر مانيز جوهر د ښـكلو       :  لفظي ښكال  -4
د ده د شــعر لفظــي خــوا خــوږه، . كلمــو پــه ګالبپــاڼو كــې تــاو كــړى

په شعر كې يې تكلفي او تصنعي ښكال        . نرمه، پسته او روانه ده    
نه شته، د شعر الفاظ يې داسې سره اوډل شوي چې ظـاهري ځـال               

 شـاعر پـه جبـري ډول        يې دومره ښكاره نه ده چې سړى فكر وكړي        
پرځــان فشــار راوړى چــې حتمــي بايــد ښــكلې كلمــې وكــاروي،     
ــه مــانيزې او لفظــي ښــكال ســره       ــه طبيعــي ډول د شــعر ل بلكــې پ

  .برابرې شوې دي
  :وګورئ دا شعر

  د پېشلمي په خوب ويدې پېغلې په ښي موټي كې،(( 
  )).ږدي د ديدن خوبونه

  :يا
  سږ كالې بيا فصلونه ښه راغلي

  سنځلې ډېرې ډكېسږ كالې بيا 
  .سږ كالې ډېر غريبانان نه يو لږ ډېره راځه

  :بل شعر
  دا څنګـــه يـــو ناڅاپـــه راپـــه يـــاد شـــوې لكـــه هېـــر  
  د زړه پــه كــور چــې هغســې آبــاد شــوې لكــه هېــر      

ــا خــــوږه وطنــــه    ــره يــــه زمــ   !دا چــــا كــــړې لــــه نظــ
  .لــوګى دې شــم دا ولــې يــو هېــواد شــوې لكــه هېــر  
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 بريــده نوښــت   د بېكســيار پــه شــعر كــې تــر زياتــه : نوښــت-5
سره له دې چې په ځينـو شـعرونو كـې بـه يـې د پښـتو           . ليدل كېږي 

شــاعرۍ دوديــز رنــګ موجــود وي او پــه طبيعــي ډول بــه پكــې د   
دوديـــزې شـــاعرۍ اغېـــز پـــروت وي، خـــو پـــه ټـــوليز ډول د هغـــه  
شاعري له نوښته ډكه ده، زيات شعرونه يې لـه دوديـزو شـعرونو              

نځـوروي چـې تراوسـه ال       خپله الر بېلوي؛ هغه پېښې او حـاالت ا        
د هغـه د وينـا دود هـم     . ورته د ډېرو د فكر نيلي وررسېدلي نه دي        

نـه شـته،    )) قلقلـې ((د ده پـه شـعر كـې ډېـرې           . له نورو توپير كوي   
غلـى شـانته انقـالب      ((كـې بيـا يـو       ه   خو دننـه پـ     ،يوه ارامه وينا ده   

 چې نوى رنګ پكـې زيـات دى،   څخهد ده له هغو شعرونو   .)) دى
 خـو چـې     ، په لومړي ځل ډېر خوند نه شي اخيستالى        لوستونكي

. م درېيم ځل يې ولولي نو زيـات خونـد تـرې اخيسـتالى شـي               يدو
ځينې نوي شعرونه يې داسې هم دي چې په آني ډول يې انځور تر              

دى داسـې   . سترګو كېږي او سړى ترې ژر خونـد اخيسـتالى شـي           
 چــې تراوســه يــې ،كليــوالي، څنګزنــو مســايلو تــه متوجــه شــوى 

  :تو شاعرۍ كې بېلګې كمې وې، دا شعر يې وګورئپښ
  خپله

  راته يې وې
  هغه پرون چې هغه زه، ته روان(( 

  ي لور رانه وروسته كېډد ګاون
  بيا وپوښتل چې 
  څه دې كېده؟
  ما ورته ووې
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  ،))؟ دى زما))خپل((چې دا 
  ؟))خپلې((خو زه قسم دى 

  چې ال تراوسه پورې،
  ستا بس په دې ټكي ونه پوهېدم،

  ))وينه((دا دې چې 
  .ښوده؟)) مينه((كه دې 

  بېكسـيار يـو داسـې شـاعر دى چـې د خپـل                : معياريتوب -6
هغـه  . فطري استعداد تر څنګ د ادبياتو كسبي زده كړې هـم لـري       

د پښتو ژبې او ادب په څانګـه كـې خپلـې لـوړې زده كـړې ترسـره                   
كړي، د همـدغو لـوړو زده كـړو لـه كبلـه د هغـه د شـعر ژبـه كـره او                 

كــه پــه شــعر كــې يــې ځينــې ســيمه ييــزې پېښــې او د  . ي دهمعيــار
ځــاني ژونــد ځينــې ذهنــي تــاثرات څرګنــد كــړي، نــو بيــا يــې هــم د 

له دې پرته ځينـې نـورې ځـانګړنې    . معياري ژبې خيال ساتلى دى   
  .هم شته چې د هغه د شعر ښكال او ځال يې زياته كړې ده

ياتـه  د بېكسيار د شعر په كره والي او ښكال كې دې ټكي هم ز     
ونډه لرلې چې شاعر زيات عمر لـه خپـل شـعر سـره ملګـرى پـاتې                  
شوى دى، څومره مينه چې ده له شعر سره پـاللې، لـه بـل څـه سـره                   
يې نه ده پاللې، د هغه زيات ذهني ځواك او د زړه زور پـه همـدې        

  .شعر كې مصرف شوي دي 
پـه پښــتو كــې دا دود دى چــې زمــوږ د ادبــي پديــدې زېږنــدوى  

ي، كلـه چـې پـه شـعر كـې تـر يـوه ځايـه د شـهرت              لومړى شعر ليكـ   
پړاو ته ورسېږي، بيا پر ليكنو پيل وكـړي، بيـا سياسـتوال شـي               

  ...او بيا نور
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خو بېكسيار له پيله تر دې دمه يوازې د شعر له ښـاپېرۍ سـره               
دې كـار هـم د ده د شـعر ښــكال    . خپلـه مينـه لوبـولې او لوبـوي يـې     

 ترڅنـــګ د هغـــه د يـــو باثباتـــه شـــاعر شخصـــيت. زياتـــه كـــړې ده
ټولنيز، ملي او ځاني شخصيت هـم د زيـاتې سـتاينې او يـادونې               

ه هغه په يو داسـې چاپېريـال كـې ژونـد كـوي چـې ډېـرو پـ                  . وړ دى 
ــايللي او د بــې هــويتۍ پــه      ــه او شخصــيتونه ب كــې خپــل هويتون
  .درياب كې داسې ډوب شوي چې بيا يې پته هم لګېدلې نه ده

 دريـاب كـې د افغـاني     خو بېكسـيار د بـې هـويتۍ پـه دې لـوى            
 چـې رڼـا يـې نـه         ،لګـولې ) هيلـه (هويت او پښتو داسې يـوه ډيـوه         

يوازې زموږ د ستم ځپلي هېواد ګوټ ګوټ ته رسـېږي، بلكـې د              
و هېوادو كـې د هويـت وركېـدنې پـر      زهغو افغانانو چې په لوېدي    
 د هغــو د ويښــولو لپــاره هــم يــوه ځالنــده  ،يــو نــري رنــځ اختــه دي

نځ كـې د ډيـوې لګـول څـه اسـانه كـار نـه دى،               د اوبو په م   . ډيوه ده 
هغـــه د بېكســـيار پـــه شـــان اشخاصـــو د انـــدو او ژونـــد قربـــاني   

  .غواړي
لـــه دربـــاره همداســـې بريـــاليتوب ) ج(زه ورتـــه د لـــوى خـــداى

  .غواړم
  په درناوي

  د ادب په خوږه مينه
  محمد اسمعيل يون

1377-11-15  
 پښتونخوا- پېښور
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ازمون په خپل فرهنګي ازمون كې ډېر
بريمن دى

را ويــښومــه د مــړونـد مـازيـګرۍ سنـدرې
د رباب مزو كې مې بيا د ګودر تال ګډ دى

له ډول ډول سيليو سـره سـره اوس
ــه ــال لــــ ــي چاپېريــــ ــوږ فرهنګــــ زمــــ

 خــــــو،رنګارنــــــګ ګالنــــــو ډك دى
ازمون بيا په دې نويو ګالنـو كـې يـو

.ګالب ګل دى
نــدارې د مينــېهغــه د خپــل زړه هې
بــو داســې وللــې دياو عــاطفې پــه او

چې د هېڅ ډول كينې ګرد يې پـه كـې
هغــه ســره لــه دې چــې د دوو ســترو كينــه ييــزو. نــه دى پــرې ايښــى

ناتارونو په توپان كې د راګيـر شـوي پښـت يـو اسـتازى دى، خـو
بيا هم د اور په ژبه خبرې نه كوي، هغه د توتكيو ژبـه زده كـړې او

.رې ليكلي ديپه همدې ژبه يې يوازې د مينې او عاطفې سند
همدغــه)) دده پـه ژبــه يـوازې د جانــان د نامـه تــوري شـنه دي    (( 

مينه وړي توري د ازمون د ژوند او اند يوه داسې خزانه ده چې نه
يې ترېنه څوك اخستالى شي، نـه يـې تـرې اړوالى شـي او نـه يـې
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 رازمـون لكـه د يـو سـندريز بلبـل پـه شـان پـ                . هم ترې بېلـوالى شـي     
 ځكه خو ده د مينې له هغو تورو نـه چـې             ،دىمينه او سندرو مين     

د ده په ژبه او زړه كې ليك دي، سندرې جـوړې كـړي او د همـدې          
  :مينې په مينه پايي

  پـــه ســـندرو يــو مــين سنـدرې وايو
  ستا د مينې د كعبې په طواف پايو

×××  
  موږه د هر چا په زړه كې كور د مينې جوړ كړلو

  كره خاورينه شوهتنګه پر موږ خير كه تش همدا 
له فطري پلوه خداى پاك د شاعر خټه د عاطفې او احساس پـه            
اوبو لمده كړې، ځكه خـو نـو د هـرې پېښـې پـر وړانـدې غبرګـون                   
خپل طبيعي حق ګڼي، ازمون هم په هغو شاعرانو كې راځـي چـې              
ــت هغـــه         د شـــاعرۍ فطـــري جـــوهر پـــه كـــې زيـــات دى، يـــو وخـ

 كــې د احســاس د و خــو كلــه چــې د حــاالتو پــه بټــۍ )) احســاس((
واوښـت او   )) ازمـون ((ازموينې شېبې پرې راغلـې نـو پخپلـه پـه            

بيا په دې ازموينه كې دومره بريمن شو چې د خپل عمر په انـډول           
يې د اند او هڅو ثمره زياته ده او زياته خو بايـد ځكـه وي چـې ده                   

 كسـبي   هوركـړي اسـتعداد سـره خپلـ       ) ج(له خپل فطـري او خـداى      
  .ې كړي دي او هڅې هم ملګرپوهه

ــبي      ــري او كســ ــاعري د فطــ ــه شــ ــالب رنګــ ــكلې او ګــ د ده ښــ
ځكه خو كله چې موږ     . استعداد د يو ځاى كېدو نتيجه او ثمره ده        
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 نــو د شــعاري نظمونــو پرځــاى لــه شــعرونو او ،د ده شــعرونه لولــو
شــعري كيفيــت ســره مخــامخېږو، لكــه څنګــه چــې شــاعر پخپلــه   

 جانـان سـره وصـل       مينه كې د انطباق پړاو ته رسېدلى او لـه خپـل           
  .شوى، داسې يې شعري كيفيت هم ښكلى شوى دى
  ستــا لــه مينې مې جانانه مينه زده كړه
  ايله اوس مې له خپل ځانه مينه زده كړه

×××  
  سيورى مې بادوړى تصوير نه لرم
  لـــه ستــرګــو پـرېـوتــم تـعبير نـه لرم
  څوك به د اوښكو كفن راكړي راته

  .ړى يــمه ويــر نــه لرمبـــــې وســــه مـــ
ازمون زموږ د ټولنې يـو حسـاس شـاعر دى، زمـوږ ټولنـه اوس                
له ډول ډول روحـي، روانـي، ټـولنيزو او نـورو سـتونزو سـره الس                 
او ګرېوان ده، شاعر هـم د خپلـې ټـولنې يـو انځـور ګـر او عكـاس                    

 اوږدې غميــزې د هغــې ددى، دى پخپــل هنــر كــې د خپلــې ټــولنې 
ينـي او روانـي تصـوير وړانـدې كـوي چـې             برخې يو دردونكى، ع   

زموږ د ټولنې ګڼ شمېر وګړي د هغې قرباني شـوي او نـورو پـرې               
د خپلــې بېوســۍ او بېكســۍ اوښــكې تــويې كــړي او لــه همــدې     

  .وركړى دى) كفن(اوښكو يې د خپل زړه شهيدو ټوټو ته 
  

  په خپلو اوښكو پټوي ستر د خپلو مړو
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  ږىخــدايــه بـښنه لـه تا غواړي د كفن و
خو شاعر له دې سترو ناخوالو سره سره بيا هـم دومـره مايوسـه          

د نــه دى، چــې د غمونــو پېټــى پــرې دومــره درونــد وي، چــې د ده   
هيلــو ټــولې څــانګې مــاتې كــړي او ژونــد يــې د تيــارو كــومي تــه     
ګوزار شي، لكه څنګه چې يتيم په ژړا پوخ وي دغه راز شـاعر لـه              

ــو ســره روږدى وي، غــم او تخيــل، درد    او عاطفــه د شــاعر  غمون
تيـــارې د ژونـــد دښـــمنې او شـــاعر د رڼـــا  . همېشـــني ملګـــري دي

پتنګ دى ځكه خو شاعر د رڼا پاللو لپاره د زړه له كومي هـوډ او             
  :ژمنه كوي

  شين كه كړ د اوښكو په كر) ج(د رڼا فصل مې خداى
  ورتـــــه ژړا بـــه تـــل پــه ستــرګــو كــې عــادت ســاتــمه

 پــر مينــې او رڼــا مــين دى، دغســې لــه خپــل  څــومره چــې شــاعر
هېواد، ټولنې او خپـل ولـس سـره هـم مينـه لـري، د شـاعر د زړه د                     
ربـاب تارونـه ډېـر حسـاس دي، يـوازې د غـم او خوشـالۍ پـه يـوه          
عادي باد پـه اهتـزاز راځـي خـو د زړه دنيـا يـې بيـا ډېـره پراخـه ده                       

لـس   ځاني مينې غمونه، بلكـې د ټـول و  هغې كې نه يوازې د خپلې   
دردونه ځايېږي، شاعر په ټولنيزو غمونو كې ډوب وي، ژوند يـې            

  .له ټولنې سره تړلى وي
  چې په شونډو يې پتري د وينو ښكاري
  هـــغــه زه هــغـه وطــن، هــغه مـې قام دى
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ــانيز او جـــوليز جوړښـــت پـــه طبيعـــي او    د ازمـــون د شـــاعرۍ مـ
و د  شعوري ډول داسې سره اوډل شوى او اوبدل شـوى چـې د دواړ             

هغه د خپل شـعر جـوليز جوړښـت تـه د ښـكلو          . درنښت تله برابره ده   
ګلوييونو له پاڼو دومره ښكلې جـامې جـوړې كـړي، چـې دا لفظـي                
ــه ذهــن كــې د هغــه د شــعر د لوســتلو د         ــه د ســړي پ ــه وراي ښــكال ل

ــره د   . راكښــون ځــواك پيــاوړى كــوي   ــا مرغل ده د خپــل شــعر د مان
ــو د ګلپــاڼو پــه حجــاب كــې نغښــ     تې او د شــعر د هــر  ښــكلو وييون

ــدي كــړې ده، د ده د شــعر       ــاروا نيــوكې يــې خون ــه روا او ن درغــل ل
لفظي ښكال د ده د مانيز فقـر زېږنـده نـه ده او نـه د اسـتاد الفـت پـه                       

شاعر هڅـه كـړې خپـل معنـوي فقـر د كلمـو پـه                ((وينا داسې ده چې     
بلكې كوښښ كوي چې د خپل شـعر ښـكلې          )) ځل بل كې پټ كړي    

شاعر پـه پـوره طبيعـي او    . رنځ رنځوره نه كړيښاپېرۍ د تكلف په  
كسبې مهارت هڅه كوي چې د شعر پر حريم باندې د شعار د بريـد               

پـــر هرونـــه دي چـــې (( او يرغـــل مخـــه ونيســـي، ځكـــه خـــو يـــې لـــه 
څخه تر دې شعري يـون د شـعاري نظمونـو د څرګندېـدو              )) خاندي

  .مخه نيولې ده
 شـــعار ازمـــون هـــم د هغـــه شـــاعرانو پـــه ډلـــه كـــې راځـــي چـــې د  

دوره يې تېره كړې نه ده، د شاعرۍ پـه پيـل كـې يـې                )) ازمېښتي((
كېدى شي ځينـې داسـې شـعرونه وي چـې شـعري نيمګړتيـاوې بـه                 
ولري، خو كله چې د ده شاعري په مطبوعاتو كې د خپرېدو او بيـا                
ــو لــه         د يــوې ځــانګړې شــعري مجمــوعي د چــاپ جوګــه شــوې، ن
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مهالـه نظمونـو څخـه      شعاري نظمونو، سـپوره پېيلـو خبـرو او لنـډ            
د شـعر د شـعاري كېـدو        . يې په څرګنـد ډول خپلـه الره بېلـه كـړې ده            

الملونه يوازې دا نه دي چې د شعر ژبه او استر دې پيكه، سپوره،              
 اړهسولېدلي او بدرنګه وي، بلكې د شعر له مـانيز جـوهر سـره هـم          

پيــدا كــوي، چــې شــاعر كومــه موضــوع، او پېښــه او د هغــو مــانيز 
ل د كلمو پـه شـال كـې تـاو كـړى او څـه ډول يـې د خپـل                      جوهر څه ډو  

ايـا بېالبېـل   . اند د بيان لپـاره بېالبېـل وييونـه اسـتخدام كـړي دي             
الفاظ د شاعر د فكر د لېږد ځواك لري او كه نـه؟ او يـا هـم د شـاعر         
فكر د دې وړ دى او كه نه چې ښـكلې كلمـې ورتـه وګمـارل شـي؟ د                    

راڅرګنــدېږي، چــې د شــاعر د شــعر ځــواك پــه همدغــه تقــاطع كــې  
شعر دا دوه جوړونكي تـوكي پـه څـه ډول يـو لـه بـل سـره اوبـدالى،                   

  پېيالى او تړالى شي؟
الل پاچا ازمـون هغـه شـاعر دى چـې د شـاعرۍ پـه دې اصـل كـې                   

هغــه د شــاعرۍ دوه اســتعدادونه لــري، يــو دا . دقيــق او بــريمن دى
چې خداى پاك پر ده د شاعرۍ فطـري اسـتعداد لـوروالى او بـل د                 

ه كسبې استعداد دى، ده د يو مسلكي تحصيل كړي ليكوال پـه             د
توګـه د شـاعرۍ ډېــر رغنـده تخنيكــي تـوكي زده كــړي او بيـا يــې د      
عملــي تجربــې ترڅنــګ دا دواړه اســتعدادونه د خپلــې شــاعرۍ او 
ليكــوالۍ لپــاره كــارولي دي، نــو ځكــه خــو يــې شــاعري تــر زياتــه    

  .بريده په تول تللې ده
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ه شاعري لنـډ مهـالې او موسـمي نـه ده، د ده            له مانيز پلوه هم د د     
شاعري داسې نه ده چې په ټولنه كې د سياسي بدلون پـه رامنځتـه               

پـه شـان خپلـه شـعري        )) ځينـو (( كېدو سره لـه چلنـده ولـوېږي او د           
د ده د شـاعرۍ پـر زيـاتو څـانګو د            . مجموعه بيا له خلكو پټه كـړي      

دبپوهـانو  د ا . ملي فكر عاطفي كـوترې خپـل وزرونـه غـوړولي دي           
په اند كه ملي او عقيديي فكر او ارزښتونه د يـوې ټـولنې د شـاعر             
د شعر مانيز مالتړ او منځپانګه شي، نو د شعر د ژوند دوام به يې                

ــه تضــمين شــي     ــه وخت ــر زيات ــي فكــر،    . ت ــت دادى چــې مل د دې عل
ــه او        ــډول باثبات ــه ان ــورو هغــو پ ــي ارزښــتونه د ن ــي او مل ــده ي عقي

ې د دې تلپـــاتې ارزښـــتونو پـــه مالتـــړ تلپـــاتې وي، نـــو هـــر څـــه چـــ
د ازمـون د  . رامنځته شي، نو طبيعي ده چـې عمـر بـه يـې زيـات وي               

ــدا ملــي فكــر، درد او         شــاعرۍ د مــانيز جوړښــت زياتــه برخــه هم
خو ده يو بله ښـېګڼه هـم ورسـره يوځـاى كـړې، هغـه د                 . ناخوالې دي 

خپلې ځاني مينـې، درد، عـاطفې او احسـاس وړانګـې دي چـې ده                
ملــي فكــر ســره تړلــي او پــه پايلــه كــې يــې د شــعر پــه بڼــه د   لــه خپــل 

مينې، فكر، درد، تخيل او احساس يـوه رنګينـه شـفاهي تـابلو او               
شـعر  )) زخمونـه د كـوترو  ((وګورئ . ګالري زموږ مخې ته ايښې ده     

 ،چې پـه ښـكلي عـاطفي حالـت كـې ليكـل شـوى او د زمـاني واټـن                    
  :تړالىلوړې ژورې يې د عمر د اوږدوالي وزرونه نه شي 
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ــوترو   ــيلونه د كـــ ــه د ښايســـــت راځـــــي ســـ   طـــــواف تـــ
ــوترو    ــه د كـــــــ ــه امېلونـــــــ ــارك شـــــــ ــمانه مبـــــــ   اســـــــ
  يه ځمكـې د دې لـوى اسـمان پـه غېـږ كـې څـه كيسـه ده                   
  چـــې اوړي ګــــام پـــه ګــــام پــــه كـــې رنګونــــه د كــــوترو   
  مښــــــــوكو كــــــــې راوړى د غــــــــنم وږى يــــــــې يــــــــوړ 
  دا ولــــــــې نــــــــن اوښــــــــتي دي فكرونــــــــه د كــــــــوترو

  و بانـدې نمـانځي    په ورانـو ځـالو راشـي بيـا يـې اوښـك            
ــوترو    ــوچونه د كـــ ــه راځـــــي ســـ ــه نيـــــت نـــ   د دمـــــې پـــ
ــي     ــارو باســ ــه تــ ــاب لــ ــندره د ربــ ــد ســ ــق د ژونــ   د عشــ
ــوترو    ــه د كــــ ــنه چــــــې وزرونــــ ــاتوي حســــ   قفــــــس مــــ
  د مينـــــــې هنګامـــــــه د زمـــــــانې پـــــــه ټنـــــــډه ليكـــــــي
  .پــــــه تــــــورو كــــــې ګلونــــــه ږدي زخمونــــــه د كــــــوترو 

  
  :دا الندې شعر هم د ځانګړي كيفيت لرونكى دى

ــفې   ــد د فلســ ــا د ژونــ ــه زمــ ــوږلني داده وختــ    خــ
  د شــاعر بخــت يــم د قحطــۍ پــر اوږو بــار تېرېــږم  
  ځــان تــه لــه ســويو اســوېلو كــړۍ د عشــق جــوړوم 
ــږم       د مــين شــپه يــم پــه ســوچونو كــې پــه دار تېرې
ــور    ــو انځـ ــاالتو د رنځونـ ــې د حـ ــه زړه كـ ــه پـ   وړمـ
ــږم    ــار تېرېــ ــه د بهــ ــه تمــ ــه پــ ــان ژونــــد يمــ   د افغــ
  غـــزل تـــه اخلـــم ښـــكلي تـــوري او رنګونـــه ترېنـــه 
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  .ه ســـتا د پرهرونـــو پـــر دې ښـــار تېرېـــږم    ازمونـــ
  

) انځـور (د شعر د رغنده عناصرو له جملې څخـه يـو هـم تصـوير                
. د ازمون په شاعرۍ كـې د انځـور برخـه هـم د پـام او يـاد وړ ده                    . دى

عينــي انځورونــه، . پــه شــعر كــې انځــور هــم بېالبېلــو ډولونــه لــري 
ــه او د دواړو تركيــب   عينــي انځــور هغــه دى چــې   .ذهنــي انځورون

شاعر په خپل شعر كې داسې يوه پېښه او صحنه انځور كـړي چـې               
په عيني ډول موږ په خپل ذهن كـې د هغـې پېښـې تصـوير مجسـم                  
كړاى شو او يا هم كه يو رسام يا انځور ګـر تـه د شـاعر د الفـاظو دا            
انځور وركړاى شي، نـو هغـه يـې بيـا د كاغـذ پـر مـخ انځـور كـړاى                

فزيكـي پلـوه د هغـه ترسـيم         ذهني انځور هغه ته وايـي چـې لـه           . شي
ناشونى ښكاري، يوازې په ذهن كې كېدى شـي د هغـه مانـا جـوړه         
او ترســـيم شـــي او د لوســـتونكي او اورېـــدونكي د ذهنـــي خونـــد  

تركيبي انځور دې ته وايي چـې يـوه برخـه يـې لـه عينـي                 . جوګه شي 
  .او بله له ذهني انځور نه جوړه شوې وي

 ډېر زيات دي، كله يـو       د ازمون په شاعرۍ كې دا ډول انځورونه       
  .بيت يو انځور جوړوي، او كله هم يو ژبنى تركيب يو انځور
  ستا د كافر نظر د تورې تېره سيوري الندې
  زما ماشومه مينه الس په دعا خوب وړې ده

داسـې كلمـې او مانـاوې دي چـې هغـه پـه              ) مينـه (او  ) نظر(دلته  
 لـه  ذهن پـورې اړه لـري او عينـي تصـوير نـه جـوړوي، خـو كلـه چـې                 
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كلمـې يوځـاى كېـږي خبـره لـه          ) ماشـومه (او  )  تـورې (سره د   ) نظر(
ذهنيت نه عينيت ته راوځي، او سـړي تـه لـه عينـي پلـوه داسـې يـو                   
تصوير وړاندې كوي چې يو كافر له تورې سره والړ دى او ماشـوم              
په شنه جامه كې ويـده دى او دى پـرې د ګـوزار پـه حالـت كـې دى،                

 ذهــن اثــر ښــندي او ســترګو  دغســې يــو عــاطفي حالــت د ســړي پــر 
اوس كـه دا بيـت انځـورګر تـه وركـړو پـه ډېـره        . سترګو ته يې كېږي   

  .اسانۍ يې تصوير رسموالى شي
  :دا بيتونه هم وګورئ

  
  پاولي دې پرې چې په ټټر كې دي اتڼ واچوي
  د غــــنم وږي پـــه غـــزا كې څو شملو اخيستي

×××  
  ېږي لږ ورود چــنار څـــانګې لــه ښارو ســره مــوسك

  ستړې اروا مې شينكې ډډ ته دا ستا خوب وړې ده
×××  

  په مزاري تندي دې خال د كابل وځلېده
  كه خړ طالب په تېره غاښي د شيبر ختلى

×××  
  ټپو د غنم لو ته د مرغيو سيل رانغى
  ټټر كې د پاوليو انقالب كړي غځونې
  :د ذهني انځور په باب به دا الندې بيت وګورو
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  شپو له زندۍ خالص كړهد سبا زېرى د 
  د ســـپېدو پـــه ګــالب توى د رڼا جام كړه

ذهنـي انځـور جـوړوي او       ) د شپو زنـدۍ   (او  ) سبا زېرى ( دلته د   
رڼــا ((عينــي تصــوير كښــل يــې مشــكل دي، د ســپېدو ګــالب او د  

  .د ذهني او عيني تصوير يو تركيب دى)) جام
  د مــينې هـنګامه دزمانې پر ټنډه ليكي

   ګلونه ږدي زخمونه د كوتروپه تورو كې
  .لومړى نيم بيتى ذهني تصوير او دويم عيني تصوير جوړوي

د بشپړو بيتونو ترڅنګ د ازمـون پـه شـاعرۍ كـې زيـات شـمېر                 
داســې ژبنــي تركيبونــه راغلــي چــې ډېــر ښــكلي شــاعرانه مفــاهيم، 

د رڼــا فصــل، د اوښــكو ( عينــي او ذهنــي تصــويرونه جــوړوي لكــه 
ڼــو ســينګار، د وږمــو وزرونــه، د اور پــه كفــن، د زړه شــپېلۍ، د څ

ذهــن، د عطرونــو څلــى، د ګــودر تــال، زمــا پــه ژبــه د جانــان د نامــه  
تـــوري شـــنه دي، د شـــفق جـــام، د ســـهار پګـــړۍ، د كـــوترو فكـــر، 
ســندريزه فضــا، د ديــدن فصــل، د ســهار اوښــكه، د شــراب پــه خــم 

كـه پـه ټـوليز ډول د ازمـون د شـاعرۍ ارزونـه             ... او داسـې نـور    ) كې
ــده د پښــتو د       كــوو  ــره بري ــر ډې ــو ويــالى شــو چــې د ده شــاعري ت ن

كــه د ازمــون د . اوســنۍ شــاعرۍ پــر معيــارونو برابــره خــتالى شــي
عمر په انډول د هغـه د شـاعرۍ ارزونـه وكـړو، نـو بيـا خـو دى ډېـر                      

د ده شاعري د جولې او مانا لـه مخـې ډېـره پخـه نـه                 . پرمختللى دى 
دى، لـه ده نـه د نـور       ده، ځكه چې ازمـون تراوسـه پـورې ډېـر ځـوان              
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د ازمـــون د اوســـنۍ . فكـــري يـــا جـــوليز نوښـــت هيلـــه كېـــدى شـــي
شاعرۍ له مخې سړى ويالى شـي چـې د ده راتلـونكې شـاعري بـه                 
په اټكليز ډول تر دې اوسنۍ شاعرۍ د څرنګوالي لـه مخـې خـوږه               

  .او پخه وي
كله چې څوك د يو شاعر د شعر په باب ګړېږي او يا يې لولي نـو            

يرو ورتـه تـر سـترګو شـي او دې سـره سـره د هغـه                  د هغه خپـل تصـو     
څرنګه چې ازمون له ډېرو كلونو راپدېخوا زمـا د  . ځاني شخصيت 

فرهنګي سفر نږدې ملګرى دى او د فرهنګي ژوند ډېـر رازونـه يـې             
ماتــه معلــوم دي، نــو دلتــه الزمــه بــولم چــې د هغــه د شخصــيت او    

  :فرهنګي هڅو په باب هم يو څو څرګندونې وكړم
ښه روغتيا او ښـه ځـواني پـه برخـه           ) ج(ا ازمون ته خداى   الل پاچ 

  .كړې ده او دې سره سره سرشاره ادبي استعداد هم لري
د ده طبيعي استعداد او كسبي زده كـړې د دې سـبب شـوي چـې      

  .د ده د فرهنګي شخصيت په تبارز كې مثبت رول ولوبوي
د نورمال اقتصاد او د يو روښنفكره پالر شـتوالي پـه فرهنګـي              

  .و كې د ده مټ نور هم پياوړى كړى دىچار
زه چــې لــه څوارلســو كلونــو راهيســې لــه ازمــون ســره فرهنګــي     
ملګرتيا لرم، نـو دا راتـه ښـه څرګنـده شـوې ده چـې د ده فرهنګيـال              

پـر خپـل فرهنګيـالي زوى ازمـون     ) وطنخېل صاحب (پالر ښاغلي   
بانـــدې د كورنيـــو ســـتونزو، اقتصـــادي ربـــړو او د ژونـــد د نـــورو  

ارو د مشكالتو د بار جـال نـه دى خـور كـړى، بلكـې دې                 ورځنيو چ 
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دې كـار د ازمـون      . ډول اكثرو ستونزو ته يـې خپلـه اوږه وركـړې ده           
په فرهنګي وده كې ډېر رول لـرالى دى، پـه حقيقـت كـې ازمـون پـه                
هغو فرهنګي اشخاصو كـې راځـي چـې د وجـود زيـات ځـواك يـې                  

خپـــل داســـې هـــم نـــه ده چـــې دى د  . فرهنګـــي كـــار تـــه متوجـــه دى 
ورځيني ژوند له چارو نه ياغي دى او په خپله د ژوند چارې پـرمخ               
نه شي وړالى، بلكې اوس دى لـه روانـي پلـوه پـه دې ډاډه دى چـې                   
شاته يو مستحكم ډاډ ځاى او مالتړ لري، نـو كـومې بريـاوې چـې                
دى پــه فرهنګــي ډګــر كــې ترالســه كــوي پــه حقيقــت كــې دا د هغــه     

  .مالتړ بركت دى چې دى يې لري
نګــه چــې ازمــون پــه كــورني ژونــد كــې لــه ســختو روانــي،         څر

اقتصادي او نورو كړكېچونو سره نه دى مخـامخ شـوى، نـو ځكـه               
خو د اروا پوهنې له مخې هغـه يـو عقـده يـي انسـان نـه دى، د هغـه                    

كله چې دى له هر چا سـره        . شخصيت له صميميت نه جوړ شوى دى      
ــو د      ــه يــې هــم وي ن ــومړۍ كتن )) ګــپ شــپ ((مخــامخ شــي ان كــه ل

محفل پيل شي، دى پـه خپـل صـميميت كـې كلـه دومـره ډوب وي                  
  .چې ځينې وخت خپل احساسات هم نه شي كابو كوالى

له فكري او د حافظې د ذهني ځواك له پلـوه د هغـه قـوت زيـات                  
دى ځكه خو د پـوهنځي پـه ټولـو سمسـترونو كـې لـه پيلـه تـر پايـه                     

  .اول نمره بريالى شوى دى
هغـه پـه    .  هم د ياد وړ صـفتونه لـري        د غيرت او زړورتوب له كبله     

خپله ټاكلې فرهنګي او ملي الره كې د خطرونو پـروا نـه لـري او نـه      
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پـه لومـو كـې ګيـر        )) د مضـر احتيـاط    (( لكه د ځينو نـورو پـه شـان          
  .دى

هغــه د خپــل كلتــور ډېــر وړ ارزښــتونه ســاتلي او پــاللي دي او ال 
، اداري، او   مېلمه پالنه، ښـه چلنـد او لـه ټـاكلو فرهنګـي            . يې پالي 

ــره ژر پېژندنـــه د هغـــه د شخصـــيت نـــورې    سياســـي اشخاصـــو سـ
  .ځانګړنې دي

هغه تر زياته حده د نـورو پـر وړانـدې لـه كينـې او لنـډ فكـرۍ نـه                
ــم خپــل        ــه ه ــوزار ت ــورو د كينــې او تنګنظــرۍ ګ ــاك دى، خــو د ن پ

  .فرهنګي برخليك نه پرېږدي
سـتاد  له دې پرته ازمون يو هڅاند او تپاند شخص هـم دى او د ا        

د )) نـد لوښـى او ژونـد دود لـري         وبيړندويـه ژ  (( زيار پـه اصـطالح      
هغه اكثره فرهنګي كارونه په منډو او هلو ځلو كـې ترسـره شـوي،               
لــه همــدې كبلــه خــو تــر ننــه پــورې د ده پــه زيــار هڅــو او نوښــت تــر    
پنځوســو پــورې لــويې او وړې مشــاعرې او ادبــي غونــډې جــوړې  

تــر خپــل ( د ځوانــو شــاعرانو دغــه راز ده تراوســه پــورې . شــوي دي
ځـان نــه څـه نـا څــه    تـر  همزولــي او ان د عمـر پـه انــډول   ) عمـر كښـته  

مشــرانو شــاعرانو او ليكواالنــو پــه روزنــه، پالنــه او هڅونــه كــې     
زيــاتې هلــې ځلــې كــړي او د ده دې هلــو ځلــو ټــاكلې نتيجــې هــم         

همــــدغو هلــــو ځلــــو او فرهنګــــي خــــدمتونو د ده د   . وركــــړي دي
 نو ځكه خو پـه      ،بارز كې كارنده رول ولوباوه    شخصيت په وده او ت    

له خوا د ده پـر وړانـدې يـو       )) ځينو اشخاصو ((ځينو ځايونو كې د     
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ډول ښــكاره او پټــو عقــدو او كينــو د څرګندېــدو څركونــه وليــدل   
شول، خو ازمون بيـا هـم خپلـو هلـو ځلـو تـه دوام وركـړ او وركـوي                     

ثمره ټولنې تـه    په نتيجه كې ده د خپل كار او هلو ځلو فرهنګي            . يې
  :وړاندې كړه چې په الندې ډول يې يادونه كېږي

 د ملنــګ جــان خــوږې نغمــې، لــه نويــو زيــاتونو ســره، كابــل،   -1
  ل كال چاپ1370

ــور     -2 ــه، د لغمــان د ولســي شــاعر محمــد ن  د ســين غــاړې ګلون
  .1372شعري ټولګه، پېښور 

 پګړۍ كې كم نه يې لـه كاكلـه ګلـه، د نـارنج ګـل پـه ويـاړ ګـډ            -3
  .ل، ننګرهار، جاللكوټ1374ي غوړچاڼ، اوډنه او سريزه شعر
 په څله كې ګالبونـه، د ننګرهـار د يوولسـو ځوانـو شـاعرانو                -4

  .ل كال چاپ1377شعري غوړچاڼ، اوډنه او سريزه، پېښور 
 كابل د وينو او لمبو په سين كې، ګډ شـعري غونـډ، اوډنـه،                -5

  .ل كال چاپ1373پېښور 
لــومړۍ شــعري ټولګــه، پېښــور   پــر هرونــه دي چــې خانــدي،  -6

1372.  
 بــر ګــودر، د ننګرهــار د ولســي شــاعر توكــل شــعري ټولګــه،  -7

  .ل كال پېښور1377راټولونه او سريزه، 
 د شــګې ګــل، د ننګرهــار د ولســي شــاعر ســيد كمــال شــعري -8

  . پېښور1377. ټولګه، راټولونه اوس ريزه
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ري  قلم او قيام، د لغمان د ولسي شـاعر عبـدالرحمن الينګـا             -9
  .شعري ټولګه، راټولونه او سريزه

 نمجنـــــې ســـــترګې، د لغمـــــان د ولســـــي شـــــاعر بســـــم اهللا  -10
  . پېښور1377. ګلكاريوال شعري ټولګه، راټولونه او سريزه

 سندريزې كيسې، د لغمـان د ولسـي شـاعر شـيخ احمـدخان                -11
  . پېښور1377. شعري ټولګه، راټولونه او سريزه

عر ســيد باووجــان شــعري   منګــولې، د لغمــان د ولســي شــا  -12
  .پېښور1377. ټولګه، راټولونه او سريزه

له دې پرته يې په ولسي ادبيـاتو كـې نـورې ګـڼ شـمېر علمـي او                  
ادبي پروژې هم ترالس الندې دي، چې پـه راتلـونكي كـې بـه يـې د                  

  .خپلې ژبې او ادب مينوالو ته وړاندې كړي
ې د پښــتو ولســي ادبيــاتو پــه برخــه كــې د ده هڅــې ځكــه د زيــات 

ســتاينې وړ دي چــې ولســي ادب زمــوږ د ادبيــاتو يــوه درنــه برخــه    
د حــاالتو او وخــت پــه تېرېــدو ســره كېــدى شــي د ولســي   . جــوړوي

ادب يــوه برخــه د خلكــو لــه ذهنونــو څخــه ووځــي او يــا د زمــانې تــر  
ګردونو الندې شي، نو دا د دغسې هڅاندو ليكوالو كـار دى چـې              

و خطرونــو څخــه  د خپــل ادب غــوره پــانګې لــه احتمــالي مــرګ ا     
زه ځوان، هڅاند او نوښتګر ليكـوال او شـاعر الل پاچـا             . وژغوري

ازمــون تــه پــه فرهنګــي چــارو كــې نــور هــم همداســې برياليتوبونــه  
  .غواړم او خپلو خبرو ته د ده په دې الندې بيت د پاى ټكى ږدم
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  اغزي به پاڅي خالصوي به د وږمو وزرونه
  ـو څليد اور پــه ذهــن نــڅوي بـه د عـطرون

  

  په ټوله فرهنګي مينه
  اسمعيل يون

  24 - وږى-1377
  جالل كوټ
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يادون
))سيندونه هم مري((

د تېرو دوو لسـيزو پـه بهيـر كـې د پښـتو شـاعرۍ د څـو مطـرح
ده د. څېــرو لــه جملــې څخــه يــو هــم خــداى بښــلى اســحق ننګيــال و

پنځوسمو كلونو په( ځوانۍ په شېبو    
 دكې شاعري پيل كړې وه، خـو      ) بهير

ژوند تـر پايـه پـورې لـه هـېڅ شـي سـره
دومره خواخوږى او نږدې پاتې نه شـو

شــعر پــه. لكــه لــه خپلــې شــاعرۍ ســره 
ــي روح او ــه د ټكلـ ــې د هغـ ــت كـ حقيقـ
. روان د ټكورولــو اغېزمنــه وســيله وه 
ننګيال لږ تـر لـږه د خپلـې څلېرويشـت

كلنې شاعرۍ په بهير كې د شاعرۍ دومـره پخـې تجربـې ترالسـه
 يــې د همــدې تجربــو لــه كبلــه دومــره ښــكلي شــعرونهكــړې او بيــا

وزېږول چې په پښتو شاعرۍ كې د ښكلو غميـو حيثيـت لـري او
كوالى شي د ننګيال نوم زموږ د ولـس پـه ذهـن كـې تـر ډېـر وختـه

شــاعر هــم د بــل هــر انســان پــه شــان پــه ټــولنيزو،. ژونــدى وســاتي
هسياسي، فكري او نورو مسايلو او چارو كـې د بريـو ترڅنـګ لـ                
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كلـه  . يو لړ ښويېدنو، تېروتنـو، هيلـو او نهيلـو سـره مخـامخېږي             
چې پر ننګيال او دده پر شاعرۍ خبرې كېږي، نو ځينو تـه ضـرور               
د هغــه د شــاعرۍ ترڅنــګ، د هغــه د ټــولنيز، سياســي او اخالقــي 

د هنرمنـد د پېژنـدنې لپـاره        . شخصيت انځور هم تر سترګو كېږي     
د .  خپــل هنــر وكتــل شــي خــو تــر ټولــو غــوره الره داده چــې د هغــه  

ــاتې      ــر زي ــه پخپلــه د هغــه د ظــاهري او ت هنرمنــد تخليــق او زېږون
ــداره ده   ــاطني شخصــيت هن ــر    . كچــې د ب ــه چــې د ننګيــال پ ــو كل ن

شخصيت خبرې كېږي، مجبـور يـو د هغـه د شـعر نـړۍ وګـورو او                
هغه كلمه يوه يوه تـر سـترګو او فكـره تېـره كـړو چـې د ننګيـال لـه                      

ــې ســرچينه اخيســت    ــو    ضــميره ي ــه خپل ــا د شــعر پرښــتې پ ې او بي
اوښكو مينځلې او د مينې د نړۍ د ابديت غېږې تـه يـې سـپارلې        

دا خبـره د منلــو وړ ده شــاعر تـر هغــه پــورې چـې د فكــري بلــوغ    . ده
 د فكــر ســتنې بــه يــې يــو او بــل فكــري لــور تــه    ،پــړاو تــه رســېږي 

تــر هغــه پــورې چــې شــاعر خپلــه ذهنــي او فكــري شــتمني  . كږېــږي
غه وخت پورې يې د فكـري ښـويېدنو اټكـل كېـدى             بشپړوي تر ه  

  .شي
ننګيال د خپلې ځوانۍ په درشل كې پر شاعرۍ پيل وكړ او دا             

ــواد د      ــول هې ــو ټ ــور ن عقيــدې د بحــران او د  ((هغــه مهــال و چــې ن
ګڼــو فكرونــو د بېالبېلــو   . پــر لــور روان و )) معنويــت د ســقوط 

ــو د       ــوان پښــت د ذهنون ــواد د ځ ــدې د هې ــردې الن ــر پ  شــعارونو ت
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شعارونه يې خواږه وو، خو وروستي عملونه       . خپلونې هڅه كوله  
  ...يې ترخه

د ننګيال د ذهن يوه برخه هم د يو سياسي فكـر د جـال پـه كـړۍ                   
كې ګير شوه، خو دې فكر ال د شاعرۍ پر بې تكلفـې ښـكال خپـل                 

بيـا د   . ى چـې د نـاورين لـومړى پـړاو پيـل شـو             وغـوړول سيورى نه   
غميزه راغلل چـې نـه يـوازې زمـوږ د           ناورين دپاسه بل ناورين او      

هېواد او ولس د هر ډول شـتمنۍ سـتنې يـې ولړزولـې، بلكـې لـه                  
  .ګڼ شمېر متفكرو مغزونو څخه يې هم الره وركه كړه

داســې يــو ه دې پــړاو ډېــر زيــات دوام ومونــد او ننګيــال هــم پــ   
جغرافيايي او مسلكي چاپېريال كې ژوند تېراوه چې هلتـه د يـو             

ــي و   ــر واكمنـ ــې فكـ ــه    داسـ ــاعرۍ لـ ــلي شـ ــال د اصـ ــې د ننګيـ ه چـ
ننګيــال پــه دې  . ســپېڅلي روح ســره يــې تګلــورى پــه ټكــر كــې و   

كلونو كې لكه د نورو ګڼو ليكوالو او د فكر د خاوندانو پـه څېـر                
 چــې تــر دې دمــه يــې ال نــه پــوره   ،پــه داســې يــو جــال كــې راګيــر و 

ــاپېرۍ وزرونـــو     ســـترګې رڼـــې شـــوې وې او نـــه يـــې د شـــعر د ښـ
په دې پـړاو كـې د ننګيـال فكـري           . ه كوالى شول  خپلواك پروازون 

بلوغ هم د خپل پوخوالي پړاو ته رسېدلى نه و، نو ځكه خو يـې د                
كې يو لړ فكري ښـويېدنې      ) نه په شعرونو  ( هغه وخت په نظمونو     

ليــدل كېــږي، خــو پــر همــدې وخــت  بيــا هــم دده پــه شــاعرۍ كــې د  
شـور  فكري او انساني بغاوت او د عـاطفي سـيند د څپـو يـو پـټ                

ــوه ورځ بـــه دده ددې فكـــري    پـــروت و او داســـې اټكلېـــده چـــې يـ
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تېروتنې پر ځاى دده د فكر او ضمير هغـه دنننـۍ نـړۍ راڅرګنـده                
  .او د خپل شعر ناوې به پرې سينګار كړي

كله چې شاعر د فكري او شعري بلوغ پـر لـوري بـريمن ګامونـه                
اخلــي، نــو تپــل شــوى، تصــنعي او ناشــعوري انــدود يــې هــم ورو  

كله چې لږ نوره رڼايي هم راغله او پـه كابـل كـې         . ه منځه ځي  ورو ل 
د يو زيات شمېر ليكوالـو سـترګې رڼـې شـوې، نـو هـر چـا د خپـل            

ننګيـال چـې پـه    . هېوادني اند اصلي جوهر مينـدلو تـه هڅـه وكـړه        
پټ ضمير كې يې همدا راز پټ و، له ځينـو نـورو څخـه پـه دې الر                   

يـې ددې مرغلـرې د      جرئـت او رښـتينولي      . كې څو ګامه دمخه شو    
ــاره امېـــل كـــړل   ــونې لپـ ــونې او خپلـ ــر . ځلـ ــو 1364 -1362تـ  كلونـ

وروسته وختونو كې په كابل كې د مقاومت د ادبيـاتو او د شـعر د        
پـه  . شعري جوهر د پياوړتيا لپاره په څرګنـد ډول هڅـې پيـل شـوې              

ــرمنځ پولــه         ــد ډول د شــعر او شــعار ت ــه څرګن ــو كــې پ همــدې كلون
رزې پــه دې تــاوده ډګــر كــې د هېــواد د     د ادبــي مبــا . ډاګيــزه شــوه 

پيــاوړي كــره كتــونكي او كيســه ليكــونكي زريــن انځــور او بيــا د   
تكړه كره كتونكي لطيف بهاند او نـور زيـار او هڅـې د يـادونې او                 

دوى يــو زيــات شــمېر هغــه ځــوان شــاعران چــې پــه . ســتاينې وړ دي
جــوهر )) شــعريت((پــر ځــاى د  )) شــعاريت((شــاعرۍ كــې يــې د   

ېښېده او يا په كـې د شـاعرۍ تومنـه څرګندېدلـه، دېتـه               پياوړى بر 
ننګيـال يـو لـه      . راوبلل چـې لـه شـعارونو څخـه خپلـه الره بېلـه كـړي               

 چـې تـر ټولـو لـومړى لـه همـدې پيـل               ،هغو ځوانو شـاعرانو څخـه و      
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دا د شــعر د پوخــوالي پــر لــوري د    . شــوي بهيــر ســره يوځــاى شــو    
ل كــال 1371تــر دې بهيــر . ننګيــال د بريمنــو هڅــو د پيــل كلونــه دي 

  .پورې خپل عمر ته دوام وركړ
 دومـره خـوږه، سـپېڅلې       ،په همدې واټن كـې د ننګيـال شـاعري         

ــاطفي شــوه  ــو ســتر      ،او ع ــواد د ي ــې د هې ــه محبوبيــت ي  چــې د هغ
ننګيـال د همـدې كلونـو پـه بهيـر       . عاطفي شـاعر تـر بريـده ورسـاوه        

ډالــۍ، ســپېره ډاګونــه او  (كــې د خپلــو شــعرونو څلــور مجمــوعې  
)) ي بزغلـي، هغـه شـېبې هغـه كلونـه او څـاڅكي څـاڅكي               غوړېدل
څرنګــه چــې دده شــعر ورځ پــر ورځ د خــوږوالي او كــره   . چــاپ كــړل

كلونـو كـې دى د خپلـو شـعرونو لـه            ) 70(والي پړاوونه وهل، نو په      
ډالـۍ او سـپېره ډاګونـه او        (ځينو چاپي مجموعو په ځانګړي ډول       

(( يــــې څخــــه څــــه ناڅــــه پښــــېمان و او هغــــه ) غوړېــــدلي بزغلــــي
د ده شـاعرۍ د پرمختـګ بهيـر دومـره ګړنـدى             . نـه ګڼـل   )) شعرونه
 چې د خپلې د مخنۍ شـاعرۍ زيـاتو شـعرونو تـه بـه يـې خنـدل،               ،و

سره له دې چې دده په شاعرۍ كې د شعر اصلي تومنـه او جـوهر لـه                  
پيلــه ښــكاره كېــده، خــو وروســته وروســته يــې د خــوږو كلمــو يــو    

ل كال د غـويي مياشـتې پـر         1371كله چې د    . زرين شال ور په سر كړ     
پـه نـوم يـو سـتر سـتمي        (!)  نېټه په كابل كې د اسـالمي انقـالب           8

ناورين او غميزه پر افغانـانو ور وتپـل شـول او د هېـواد ټـول نظـام         
ګډ وډ شو، د ننګيال ژوند او ان دده فرهنګي كارونه هم لـه سـختو       

د ســرو ګوليــو پــه بــاران كــې يــې ايلــه  . ســتونزو ســره مخــامخ شــول

www.pdfbooksfree.blogspot.com

www.pdfbooksfree.blogspot.com

ترتیب و پیشکش سعیدخان

Pakistan Virtual Library www.pdfbooksfree.pk



  

  

  52

ومره وكړاى شول چې خپله كورنۍ تـر لغمانـه پـورې ورسـوي، د               د
كور شته يې ټول تيت و پرك شول او څو ځله په يوه ښار كې له يـوه                  

 ،د كور دكـاليو پـه كيسـه كـې خـو نـه و              . ځايه بل ځاى ته مهاجر شو     
خو د كتابتون د چـور او تـاالن لـه غمـه يـې لـه سـترګو لمبـې پورتـه                       

ه پيرجانـه افسـوس چـې دا كتابونـه          يـار ((: كېدلې او همدا يې ويـل     
د كتـابونو غـم ال نـه و سـوړ شـوى چـې د                )). يې راڅخه نه واى وړي    

يوې درنې ګولۍ ګوزار هم ورته ور ورسېد؛ د توپ يوه ګولۍ يـې              
لـه  . څنګ ته ولګېده او څو ټوټو يې د بدن ځينې برخې غلبېل كـړې           

لنـه   چـې بېرتـه يـې د ليكوالـو پـه ټو     ،ناروغۍ ال پوره ښه شوى نه و   
شـپه او ورځ بـه همالتـه پـه ټولنـه            . كې خپلې دندې ته ځـان ورسـاوه       

څــو . د ليكوالــو انجمــن يــې هــم كــور و او هــم د دنــدې ځــاى  . كــې و
. مياشتې ال وتې نه وې چې كوم چا ورته كـوم پنجشـېرى ولمسـاوه       

 لـه ټـك ټـك       ه چـې د ور    ،تياره ماښـام و، ډيـوه يـې ال لګـولې نـه وه             
. لګرو سره يوځاى په كوټه ور ننـوت       پرته دا شخص له خپلو نورو م      

 چـې يـو ناڅاپـه يـې پـر           ، خبر هغه په كـوم فكـر كـې ډوب و           )ج(خداى
ده ال هغو ته د ناستې او ست هيله لرله چـې         . دوى سترګې ولګېدې  

 چې دده يو غوږ يې هم د څـه  ،يو ګوزار دده ترمخه داسې راورسېد 
 كــن مـا چــرم : (( وخـت لپــاره بــې حسـه كــړ او دا يــې ورتـه وويــل چــې   

اسـتم، ســبا تــا يــي وقــت ايــن اتاقـه ايلــه مــى كنــى، ديگــر ده اينجــا   
څـو ورځـې د     )). نبينم ات، اى اتاق را مـا بـراى چـرم كنـى كـار دارم               

هغه په سـترګو كـې لـه اوښـكو او پـه څېـره كـې يـې لـه يـوې سـترې                        
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نهيلۍ پرته بل څه نه ليدل كېـدل او داسـې يـو حالـت تـه پـه هيلـه و                      
 يـو ملـي فكـر د حكومـت وزرې خپـرې             چې بيا پـه دې هېـواد كـې د         

كـال دوه ال  . شي او د يو سوله ييز ژوند وړانګـې هـره خـوا رڼـا كـړي               
وتــي نــه وو چــې د طالبــانو اســالمي غورځنــګ پــر كابــل ســپين        

سهار د وخته، چې ال ډېر خلك د كابـل پـر فتحـې              . بيرغونه ورپول 
 زمـوږ د كـور ور يـې ټـك ټـك كـړ او پـه بېړنـي ډول يـې                 ،خبر نه وو  
پيرجانه راوځـه، طالبـانو كابـل نيـوالى او سـقاوي ختمـه              : (( لووي

 خــو شــاعر لكــه چــې ،هغــه د يــو ســپين ســباوون پــه هيلــه و)). شـوه 
ننګيــال بيــا خپلــې دنــدې تــه الړ، خــو دا ځــل دا  . ازلــي بدمرغــه وي

دنده بل ډول وه؛ نوي نظام د ليكوالو د ټولنې پخواني تشكيل تـه              
دا .  همدې تشكيل كې پاتې شـو     بدلون وركړ، خو ننګيال بيا هم په      

تـر هغـه    . تشكيل د دولت لوړ مقام تـه د منظـورۍ لپـاره ولېـږل شـو               
وختـــه چـــې  د ننګيـــال د مقـــررۍ امـــر راتـــه، پـــه دې كـــې يـــوولس  
مياشتې تېرې شوې، خو په دې يوولسو مياشتو كـې ننګيـال هـره              
ورځ د پخوا په څېر خپله دنده پرمخ وړله، يو ځل بيـا يـې شـپې پـه                    

ننګيـال  . نه كـې شـوې چـې ده تـه تـرې د وتلـو امـر شـوى و                   همغه ټول 
ګـڼ شـمېر ځـوان    . دنده سرته رسـوله خـو بـې معاشـه او بـې امتيـازه       

ليكوال او شاعران  به ترې راتـاو وو، خـو يـو وخـت يـې اقتصـادي                
. حالت دومره ويجاړ شو چـې د چـا خبـره د پـولۍ ټـك تـه كېناسـت                   

يـــاره پيرجانـــه د : (( څـــو ځلـــه يـــې دا خبـــره زمـــا تـــر غـــوږ تېـــره كـــړه
ماشومانو غمه مې كه نه واى ما په نهره هـم شـپې سـبا كـولې، خـو                   
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له كابله نه وتلم، كابل خو زما د دردونو، غمونـو، بريـاوو او مـاتو              
خـو افســوس چـې د ماشــومانو   . كـور دى، زه دا كلــه يـوازې پرېــږدم  

بيا به يې يو سوړ اسـويلى وكـېښ او يـوه ترخـه موسـكا                )). غم دى 
نور يې د دنـدې د سـاتلو لپـاره پيسـې او            . نډو تېره كړه  به يې پر شو   

لغمـان تـه    .  چې دى پرې خپله دنـده وسـاتي        ،مالي لګښت نه درلود   
پـه پېښـور كـې هـم تـر ډېـرو            . راغى او بيا يې د پېښور مخه ونيولـه        

انتظــارونو او كړاوونــو وروســته ورتــه د بــي بــي ســي د روزنيــزې    
د كلدارې معاش مـزه     . ډرامې د ليكوال په توګه دنده وسپارل شوه       

 چې د مرګ پرښتو يې روح پخپلو وزرونـو كـې            ،يې ال څكلې نه وه    
د ابديت پر لوري يووړ او بيا د بي بي سي راډيو له الرې داسې يـو                 

پــه خواشــينۍ ســره مــو خبــر ترالســه كــړى چــې د  : (( خبــر خپــور شــو
 كلونـو پـه   42هېواد نامتو شاعر اسحق ننګيال نن په پېښور كې د      

ددې خبـر پـه اورېـدو       )). ړه د درېدو له كبله په حـق ورسـېد         عمر د ز  
سره د هېواد ټولو فرهنګيانو كه په داخل كې وو او كه پـه بهـر كـې                  

 چـې د ټولـو زړونـو تـه يـې د غـم               ،داسې يو دردونكـى ټكـان وخـوړ       
دا د ننګيال د سرګردانه ژوند پـه بـاب څـو يـادونې              . لمبې ورسولې 

ه لـه دې چـې ننګيـال د ژونـد           سـر . وې چې دلته يې لنـډيز راوړل شـو        
په اوږدو كې له ډول ډول كړاوونو سـره مخـامخ شـوى، خـو د تېـرو             
شپږو كلونو كړاوونو هغه دومره ځورولى او ټكلى دى چې نور پـه             
هېڅ وخت كې هغه دومره روحي، روانـي، سياسـي، اقتصـادي او             

غـوره ادبيـات د     : (( د يو ليكوال په اند    . نور فشارونه نه دي زغملي    
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ــ ــه حالــت كــې رامنځتــه كېــږي   اختن ــا ليكــوال د)) اق پ او شــاعر ي
اختنــاق پــه مقابــل كــې لــه ادبيــاتو څخــه د يــو روحــي او روانــي

.غبرګون په توګه كار اخلي
هر څـومره چـې دا فشـار او اختنـاق پيـاوړى وي، عكـس العمـل

ــم هماغســې وي   ــې ه ــو شــاعري د. ي ــرو شــپږو كلون ــال د تې د ننګي
تناق زېږنده ده، نو ځكه پكې سـوزهمدغو ډول ډول ظلمونو او اخ   

.او درد دده تر پخوانيو شعرونو څه زيات دى
د غم او درد په دې تېرو څو كلونو كې د ننګيال د شـعر ښـاپېرۍ

دده د فكــري تګلــوري ليكــې او ســتنې . ال پســې ســينګار شــوې ده
محكمــې شــوي او شــاعر د شــعر د پوخــوالي، فكــري ثبــات او د

 پېژندنـه او ځلونـه كـې بريـالى شـوىبشپړو انساني ارزښـتونو پـه     
په حقيقت كـې د ننګيـال د وروسـتيو كلونـو شـعرونه د هغـه د. دى

ښـكاري. (ښكلې او اوچتې شـاعرۍ رنګـين او مـانيز ګالبونـه دي            
ل 1365دده يــو ښــكلى عــاطفي او انســاني شــعر دى چــې ده د   ) تــه

دې شـعر نـه. كال د غبرګولي د مياشتې پر لومړۍ نېټـه ليكلـى دى     
ې پــه هېــوادنۍ كچــه زيــات منښــت پيــداكړ او ډېــر اغېــز يــېيــواز

ــانو د يــو ــه هېــواد كــې د ځوان ــا پ وشــينده، بلكــې د شــمالي كوري
نړيــوال فيســتوال پــه تــرڅ كــې چــې د افغــاني ســندرغاړو لــه خــوا د 
موســيقۍ پــه څپــو كــې پــه ســندريزه بڼــه ولوســتل شــو، نــو د ټولــو

عر هلتــه اورېــدونكو او مينوالــو د منښــت وړ وګرځېــد او دې شــ    
لومړى مقام وګټه، خو د ننګيال د شعري بهير د پرمختګ په وجـه
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نـه ګاڼـه)) پـوره شـعر   ((د مړينې په نږدې وختونو كې هغـه دا شـعر            
ننګيـال د. نښې پـه كـې ليـدل كېـږي    )) شعاريت((او ويل يې چې د      

تېرو اوو اتـو كلونـو پـه مـوده كـې ښـه ډېـر شـعرونه وليكـل، خـو د
جموعې د چـاپ امكانـات ورتـه برابـر نـهځانګړو مجموعو او يا م    

له دې كبله د هغه د وروستيو كلونـو شـاعري د شـعر د زيـاتو. شول
ځكـه نـو كلـه چـې بـه. مينوالو او لوستونكو له ليده لرې پاتې شوه       

كوم ليكـوال او يـا كـره كتـونكي دده د شـاعرۍ پـه بـاب ناسـم نظـر
ى نـو زمـا لـهد: (( وركاوه، نـو دى بـه ډېـر پـه قهرېـده او ويـل بـه يـې                  

ــه مــا ســره پــه ــه ل اوســنۍ شــاعرۍ څخــه څــه خبــر دى هغــه خــو ټول
...)).كتابچو كې پرته ده

د ده يـــوه ســـتره هيلـــه همـــدا وه چـــې د خپلـــو شـــعرونو ټـــولې
د ننګيال په ژوند خـو د. خپلو سترګو وويني  ه  مجموعې چاپ او پ   

هغــه هيلــه پــوره نــه شــوه، خــو دادى د هغــه تــر مړينــې وروســته، پــه 
ې د افغــان فرهنګيــانو او فرهنګپــالو پــه مــالي مرســته د جرمنــي كــ

ما چې كله د هغه د ناچاپه شعري مجموعـو. هغه دا ارمان پوره شو 
د چــاپ پــر كــار پيــل وكــړ، نــو ننګيــال مــې يــوه شــپه پــه خــوب كــې
وليد، خوله يې له خندا شنه وه او همداسـې پـه خوشـالۍ يـې راتـه

مـا...)) بېشـكه واهللا  زما مجمـوعې چـاپېږي؟آ؟      ! پيرجانه: ((وويل
پــه هغــه شــپه لــه خوبــه. ورتــه ويــل هــو ســتا ټــول شــعرونه چــاپېږي  

ــين مــې ولګــاوه او د ــر ســهاره خــوب رانغــى، الټ راويښ شــوم، ت
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 يو ځل مې د هغه ټـولې خـاطرې تـر نظـر-ننګيال په چورت كې الړم    
.تېرې شوې

 نو په هـر تـوري، هـر،كله چې مې د هغه د شعرونو توري لوستل     
 شــعر پــه هــره پاڼــه كــې راتــه د ننګيــال تصــوير تــر ســترګو شــعر او د

 چې زه پـه،زه ددې شعرونو تر پايه په دې پوه نه شوم       . سترګو كېده 
.كوم حالت كې يم، لكه يو څوك چې په خال كې روان وي

د ننګيال د وروستيو كلونـو، فكـري او عـاطفي شخصـيت كـټ
ــوا        ــانيزې او عــاطفي خ ــه م ــه د اوســنيو شــعرونو ل ســره مــټ د هغ

 پــه هــر تــوري كــې ننګيــال و، دا ،هــره پاڼــه كــې ننګيــال و. منطبــق و
هغــه ننګيــال نــه و چــې د خپلــې شــاعرۍ پــه پيــل كــې او يــا تــر هغــه

. دلته يو بېـل ننګيـال و      . وروسته د څو كلونو په شاعرۍ كې ځلېده       
هغه د خپلې مينې او عاطفي پر سپين آس سور او د ښاپېريو ښـار

 ځايــه يــې د خپــل ســتي او ټپــي ولــس دتــه روان و او لكــه لــه هغــه  
ما هره شېبه لـه ننګيـال. درملونې لپاره د ښكالوو ټكورونه راوړل     

سره خبرې كولې او دومره خبرې چې د هغه په ژونـد بـه مـې ورسـره
نه وي كـړې او كېـدى شـي لوسـتونكي هـم زمـا پـر برخليـك اختـه

.شي
 ،خــو ددې ســوچونو او فكرونــو پــه مــنځ كــې خوشــاله پــه دې وم 

كلـه چـې دا. چې د هغه د ټولو ناچاپه شعرونو غټ جونګ چـاپېږي      
ه يې د الينګار د ښـكلې شـاعرانه درې نو زه ب   ،مجموعه چاپ شوه  

د بســرام پــه كلــي كــې د ننګيــال پــر قبــر كېــدم او مبــاركي بــه ورتــه
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د هغه روح به څومره خوشاله شي او هغه ارمـان چـې دده پـر. وركړم
پـه همـدې هيلـه. مرګـه بـه پـوره شـي       ژوند پوره نه شو، وروسته تـر        

هغـه. مې د هغه شعري مجموعې چې په كـور كـې وې ترالسـه كـړې        
يوه شـعري مجموعـه چـې كـاپي يـې ده سـره پـه كـور كـې وه انځـور

دا شـعرونه چـې مـا. صاحب ته هـم لېږلـې وه، هغـه هـم ترالسـه شـوه              
وكتل زما په نظـر كـم ښـكاره شـول ځكـه ننګيـال چـې بـه كـوم شـعر

 نـورو شـاعرانو پـه شـان بـه يـې خپلـو ملګـرو تـه ضـروروليكه نو د  
.اوراوه

حفــــيظ اهللا ګــــردش، صــــديق اهللا بــــدر، نورمحمــــد الهــــو او
عبدالغفور لېوال ته مو د ننګيـال صـاحب د هغـو شـعرونو پـه بـاب
چې په دې مجموعو كې نه وو او په ځينو اخبارونو كې پـه متفرقـه

 او نـورو خپرونـوډول چاپ شوي وو، وويل موږ ټولو په اخبارونو        
كې د ننګيال صاحب هغـه شـعرونه پيـدا كـړل چـې پـه تيـت و پـرك
ډول چاپ شوي وو او پـه دې مجموعـو كـې نـه وو راغلـي، بيـا هـم

د كتـاب د. ماته د خپل اټكل له مخې دا شعرونه پوره نـه برېښـېدل            
 چې يوځل بيا پـه لغمـان،تورو لوستل بشپړېدو ته نږدې شوي وو      

ته مـې د) ارش(د هغه مشر زوى     . ور ته الړم  كې د ننګيال صاحب ك    
 چـې تراوسـه پـه،ننګيال صـاحب د يـو داسـې عكـس يادونـه وكـړه        

خپرونو كې چاپ شوى نه وي او هم مې ورتـه وويـل چـې د ننګيـال
صاحب كتابونه او پاڼې يو ځـل بيـا وګـوري، ګونـدې څـه شـعرونه

ــه وويــل  . يــې ترالســه شــي   ــالر: (( هغــه مات ــه د خپــل پ مــوږ څــو ځل
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تابونه او يادښتونه واړول راواړول، څه چې وو هغه مو تاسـو تـهك
په پېښور كـې د)). دركړل خو موږ به يوځل بيا هم ټول كور وګورو    

 چې د ننګيـال،مجموعې كار د بشپړېدو په وروستيو شېبو كې و        
په ډېرې بيړې له لغمان نه ځان راورسـاوه او د) ارش(صاحب زوى   

مـا چـې د ننګيـال. ابچـه يـې هـم راوړه      ننګيال د شعرونو يوه بلـه كت      
ــعرونه وكتـــل  ــاحب دا شـ ــو،صـ ــوم چـــې د ټولـ ــاله شـ ــره خوشـ  دومـ

بيا مـې دا ټـولې كتـابچې. ستړياوو بار مې يو ځل له اوږو لرې شو        
له اخبارونو او خپرونو او په متفرقه ډول راټول شوي شعرونه سره

، تكراري شعرونه مـې تـرې لـرې كـړل، دغـه راز مـې ددهېپرتله كړ 
هغــه شــېبې هغــه كلونــه او(لــه دوو چــاپ شــويو شــعري مجموعــو  

. څخــه يــو شــمېر شــعرونه ورســره يوځــاى كــړل  ) څــاڅكي څــاڅكي
اوس تر زياته بريده پر دې باوري يم چـې د ننګيـال نـور شـعرونه بـه

ژونــد دود ســره ســره د) نــامنظم(ده لــه خپــل نــاوډلي  . نــه وي پــاتې
له دې څخـه دا. ه كړې وه  خپلو شعرونو د ثبت انتظام ته ډېره پاملرن       

څرګندېږي چې ننګيال تر خپـل ځـاني ژونـده هـم لـه شـعر سـره ډېـره
 ،مينه درلوده، ځكه چې هغـه د خپـل ژونـد د ښـېرازۍ مېړنـى نـه و                  

ده انځــور صــاحب تــه د يــو . خــو د ښــكلې شــعري شــتمنۍ څښــتن و
سـپين)) سپنتا((څو شعرونه مې له     : (( ليك په ترڅ كې ليكلي وو     

شـته، هغـهه  ې شول او له ماسره يـې اوس كـوم نقـل نـ             ږيري سره پات  
غوښتل څه پرې وليكي خو حاالتو وخـت ورنـه كـړ، كـه چېـرې مـې

څخــه يــې )) ســپين ږيــري((لــه )). بيــا ومونــدل نــو در وبــه يــې لېــږم
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دى چـې ننګيـال ورسـره د شـاعرۍ) ښاغلى سـليمان اليـق    (مقصد  
يمان اليـقدا چې دا شعرونه به پياوړي شاعر سـل        . ښه ملګرتيا لرله  

ــم     ــه ي ــر ن ــه؟ زه خب ــال صــاحب د شــعرونو د. ســره وي او كــه ن د ننګي
كتـابچو او د شـعرونو د نېټــه ليـك لــه تسلسـل نــه داسـې ښــكاري

دا ليــك هغــه . چــې د ننګيــال صــاحب نــور شــعرونه بــه نــه وي پــاتې 
ــه د     ــل ن ــه كاب ــه ل ــر  1371انځــور صــاحب ت  نېټــه 12ل كــال د زمــري پ

ــر هغــه وروســته د څــو   . ليكلــى و ــلت ــرڅ كــې هغــه خپ ــه ت ــو پ كلون
شعرونه له سره په نويو كتـابچو كـې ليكلـي وو او د هغـو شـعرونو

 چې انځور صـاحب تـه يـې لېږلـي وو،،بل نقل هم ورسره موجود و     
نو كله چې انځور صاحب ته د لېږلو شـعرونو نقـل وروسـته ترتيـب
شوى نو دغه راز به ښاغلي سليمان اليق تـه وركـړل شـوي شـعرونه

بيـا هـم كـه ښـاغلي. ه سره پـه كتـابچو كـې ليكـل شـوي وي            هم بيا ل  
اليق سره دا شعرونه موجود وي او هغه ددې مجموعې له شعرونو
ســره پرتلــه كــړي او كــوم چــې پــه دې مجموعــه كــې راغلــي نــه وي،

 نـو دا بـه پښـتو،ترچاپ وروسته د هغو د خوندي كولو هڅه وشي        
.ادب ته يو ډېر ګټور كار وي
ښــېرې پــه (د هغــه د ) ســيندونه هــم مــري(ه د ننګيــال دا مجموعــ

مالت كې، نه جام نه څادر، دا جـل دا برسـات، سـيندونه هـم مـري،
ځينې متفرقه شعرونو او د چاپ شـويو دوو مجموعـو هغـه شـېبې

. لــه څــو شــعرونو څخــه جــوړه ده ) هغــه كلونــه او څــاڅكي څــاڅكي 
ددې مجموعې چـاپ د پښـتو شـعر پـه ځـانګړي ډول ازاد شـعر پـه
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خـو لـه. ې يوه ډېره په زړه پورې، درنه او ارزښتمنه ډالـۍ ده           برخه ك 
دې درنې ډالۍ سـره سـره بـه مـو دا ارمـان تـل پـه زړه كـې پـاتې وي

كاشــكې ننګيــال ژونــدى واى چــې داســې نــورې ښــكلې او: ((چــې
ننګيـال تـه)). ارزښتمنې ډالۍ يې خپلې ژبې ته وړاندې كړى واى   

.دعاګانې
په مينه او درناوي

يل يونمحمد اسمع
 ليندۍ- ل كال1377
 پښتونخوا-پېښور
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))كوثر جامه ((تر)) څيرې ګرېوانه((له 
د اوښكو او اسوېليو مزل

تل مې له ځانه دا پوښتنه كوم
طـــواف بــه كـله لــه وطـنه كـوم
زمــا كـعبـه زما جنت وطــن دى
.لـمـونـځ بـه يـې كـله په لمنه كوم

ر شلكلن ناورين خـور شـو او بيـاكله چې پر افغانستان دا تې     
ــل بشــپړتيايي پړاوونــه ــل بې ــې بې ي
ووهل، نو پـه هـر پـړاو كـې د هېـواد

ــوه   ــاه شـ ــه تبـ ــي پانګـ ــه علمـ  د،زياتـ
پيل او د وخـت پـه)) مغزونو فرار ((

تېرېــــدو ســــره پــــه هېــــواد كــــې يــــو
ــيال   ــي تشـ ــال(فرهنګـ ــه) خـ رامنځتـ

شــــاعران او ليكــــوال چــــې د. شــــو
ټولنې ذهنـي مخكښـان دي، هېـواد       

پرې سور تنور شو، زيات شمېر يې نـورو هېوادونـو تـه مهـاجر
.شول
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جرمنــي هــم يــو لــه هغــو هېوادونــو څخــه دى، چــې ګــڼ شــمېر
داسـې اټكـل. افغان ليكوالو او شاعرانو ته يې پناه وركـړې ده         

كېــده چــې دا افغــان ليكــوال بــه هــم د وخــت پــه تېرېــدو ســره د
ګ او انـد بـههمغو ټولنو په ژوند لوښي كې حل شي او خپل رن          

.بايلي
خو شـاعران او ليكـوال د غـم پـر ورځ پيـدا وي، خـداى پـاك
ــو كــې ــد د ســختو ازمېښــتونو پــه بټي ــوې خــوا د ژون ــه لــه ي ك
ازمويلي وي، نو له بلې خوا يې پرې د مينې او عاطفې خوږ او
ــوه ــه او ي ــې د مينــې خزان ــو كــې ي ــى وي، زړون ــاران ورول ــرم ب ن

بـل سـتر نعمـت دا دى.  لـري  بهانده چينه وي چې هېڅ وچېدا نـه       
شـاعر د خپـل ټـاټوبي، ولـس او هېـواد لـه مينـې) ج(چې خداى 

 چې هر مهـال او هـر ځـاى كـې چـې،سره داسې روږدى كړى وي    
ځكــه نــو افغــان. اوســي، د خپلــې مينــې لمنــه يــې نيــولې وي     

ليكــوال او شــاعران كــه پــردي وطــن تــه هــم الړل، خــو پــردي نــه
.شول

 كې پر لمبو ژوند تېروي، جسـمدوى اوس  هم د ګلو په بستر   
اوس پــر هــره مياشــت  د. يــې هلتــه خــو انــد او روح يــې دلتــه دى

ــه ــالو ل ــو، شــاعرانو او فرهنګپ لويديځمېشــتو افغــان ليكوال
ــاريخي خــوا پــه بېالبېلــو برخــو كــې دومــره علمــي، ادبــي او ت
كتابونه چاپېږي، چې پـه هېـواد كـې تـر حكـومتي سـطحې څـو

. جرمني به د بېلګې په توګه راوړويوازې همدا. ځله زيات دي
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اوس په جرمني كې ګڼ شمېر افغـان ليكـوال او فرهنګپـال د              
پـه جرمنـي كـې      . افغاني فرهنګ د خدمت لپاره هلې ځلـې كـوي         

ــا ((  ــه چــې ښــاغلى  )) د پښــتني فرهنــګ د ودې او پراختي ټولن
خليل الرحمن رسولي، جمـال الـرحمن او ډاكټـر خوشـال روهـي          

، نــــور ګــــڼ شــــمېر ليكــــوال او  يــــې مخــــكښ هڅنــــدويان دي 
فرهنګيان يې سره راټول كړي، ځينـې مهـم آثـار يـې چـاپ كـړي                 

چــې د )) د افغانســتان د كلتــوري ودې ټولنــه. (( او چــاپوي يــې
ــې مشــر دى      ــن انځــور ي ــواد تكــړه ليكــوال زري  د شــېرولي - هې

ــمېر      ــڼ شـ ــورو ګـ ــوال او نـ ــېرين ګرديـ ــتاد محـــب، شـ ــېر، اسـ شـ
هم آثار يـې چـاپ كـړي او         م. ليكوالو هڅې يې سره يوځاى كړي     

ــه مشــرۍ   . چــاپوي يــې  د افغانســتان (( د ډاكټــر يحــى وردګ پ
د افغانستان په  اړه افغانانو او نورو تـه پـه            )) معلوماتي مركز 

ښــاغلى امــام الــدين . زړه پــورې معلومــاتي آثــار وړانــدې كــوي
پرانيسـتى او   )) د پښـتو څېړنـو مركـز      (( ساپى پـه پېښـور كـې        

ښـاغلى كبيـر    . ي خـدمتونو جوګـه دى     هېواد تـه د سـترو فرهنګـ       
 د خپلو سياسي هڅو ترڅنګ يو لړ فرهنګـي خدمتونـه            يستور

ــې      ــوي يـ ــره كـ ــر سـ ــړي او تـ ــره كـ ــر سـ ــم تـ ــدالقادر ودان د . هـ عبـ
كمپيوټري خدمتونو لـه الرې د هېـواد ملـي ژبـه لـه تخنيـك او                 

محمداجان يار، مبارز څـاپي     . علمي چارو سره غاړه غړۍ كړې     
د خپلــو او نــورو شــعري مجموعــو د    او ځينــو نــورو ليكوالــو   

ښــاغلى . چــاپ لــه كبلــه خپلــه فرهنګــي مينــه پــه زبــات رســولې   
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ــدي د    ــوې ښــكلې    )) اســمايي((محمــد اعظــم عبي ــه شــان د ي پ
مجلې د چاپ له كبله خپله هېوادنۍ او فرهنګي مينـه پـه ډاګـه             

ښاغلي رمضان، اجمل روهي او نورو افغـان ځوانـانو پـه            . كړې
د سره خپله مينـه زبـات كـړې او داسـې      خپلو منډو ترړو له هېوا    

نــورې ډېــرې بېلګــې چــې دلتــه يــې د ټولــو راوړل د دې ليكنــې    
  .اړتيا نه بولو

ښاغلى عبدالوهاب سـرتېر هـم د دغـه مهـاجر فرهنګـي بهيـر               
 ،سرتېر په دې موده كې ګڼ شـمېر شـعرونه ليكلـي          . يو بلبل دى  

چــې زيــات شــمېر يــې تــر هېــواده بهــر پــه افغــاني خپرونــو كــې     
د هغــه د شــعرونو لــومړۍ )) څيــرې ګرېــوان. ((ه شــوي ديخپــار

ټولګه ده چې د همدې كال په پيل كې په پېښور كې چاپ شـوه               
پــه نــوم د )) د كــوثر جــام(( او دا دى د همــدې كــال پــه پــاى كــې  
  .هغه د شعرونو دويمه ټولګه چاپېږي

ســرتېر يــو رنــد، بــې پــروا، ســرزورى او مســتانه شــاعر دى،   
وړاندې ودرېدلى او په خپـل كـالم كـې يـې            هغه تل د حاالتو پر      

هغــه څــه انځــور كــړي چــې ده ليــدلي، حــس كــړي او درك كــړي    
دي، د وخــت واكمــن ده تــه ګواښــېدلي او دى د شــعر پــه وســله   

ده له هرې شپې او هرې تيارې سـره ډغـره وهلـې             . سمبال هغو ته  
  : دهكړېاو دا يې له خپلې مينې سره لوړه 

  جه دادهزما ډغرې چې له شپې سره دي و
  .مـــينې زمــا را اچــولــى دى قسم غاړه كې
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ســرتېر پــه رښــتيا هــم يــو ســرتېرى انســان دى، هغــه د ژونــد     
زياته موده له حاالتو سره مخـالف پـاتې شـوى، هـر وخـت يـې د                  
ــورو       ــوان نيــولى او د ن ــه شــان د زمــانې ګرې ــو مســت لېــوني پ ي

ــه دى      ــر دومــره هوښــيار ن ــ ،خلكــو پــه څې ــر وخــت لــه   ر چــې پ  ه
هغه څوك چـې سـرتېر لـه نـږدې نـه            . نو سره غاړه غړۍ شي    وختو

 چـې دى يـو سـرغندوى انسـان دى؛           ،پېژني، هغه ته څرګنده ده    
 هد تنګو او سختو شرايطو پر وړانـدې د بغـاوت جذبـه يـې ډېـر                

له همدې كبله خو بېالبېلو رنګونـو بـدل نـه كـړ او د       . پياوړې ده 
ر بريـده   وړانـدې د خپـل مسـووليت تـ      رهر زورواك او بې باك پ     

ده په هېوادنۍ كچه د وخت هر ګـوډاګى د خپـل قلـم پـه                . ودرېد
ــې        ــده او د هغــه د منفــي شخصــيت څرنګــوالى ي ــه وغن ــره ژب تې
خلكــو تــه څرګنــد كــړ؛ لــه تېــرو ګوډاګيــو رانيــولې تــر دې دمــه    

  :پورې
  

ــوډاګى    ــودري ګـــــ ــل د چـــــ ــد بـــــ ــو د اخونـــــ   يـــــ
ــوډاګى      ــري ګـــ ــو مـــ ــړي خـــ ــه كـــ ــې ونـــ ــه داســـ   كـــ
ــوږ    ــه زمـــــــ ــت تـــــــ ــړه ملـــــــ ــاه وركـــــــ ــه پنـــــــ   ربـــــــ
ــوډاګى   ــاري ګـــــــــ ــولى دى ســـــــــ   مـــــــــــرض نيـــــــــ
  قــــــــــانون او ســــــــــوله پــــــــــه توپونــــــــــو ولــــــــــي 
  غـــــــــواړي لـــــــــه زړه نـــــــــا كـــــــــراري ګـــــــــوډاګى 
  خالقــــــــه خدايــــــــه تــــــــه خــــــــو وينــــــــې دا ټــــــــول
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ــوډاګى    ــري ګـــــ ــه لـــــ ــترګې نـــــ ــو ســـــ ــوږ خـــــ   زمـــــ
  د ځـــــــان او خپـــــــل بـــــــادار پـــــــه ګټـــــــه بـــــــولي     

  ...دا ګـــــــــــــډوډي او خودســـــــــــــري ګـــــــــــــوډاګى 
  

عبدالوهاب سرتېر د جګړې زياته مـوده پـه خپـل هېـواد كـې               
شوى، د كركې، كينې، اور، وينو او ټولو ناخوالو ټپونـه       پاتې  

يې هم ليدلي او هم حس كـړي، نـو ځكـه خـو د جګـړې د اورنيـو                    
ــه مــن دى    ــه رســېدو هيل هغــه مينــه او عاطفــه د  . شــېبو د پــاى ت

انسان د ذهني ستړيا د له منځه وړو يوه اساسي وسيله او دمـه              
هغـه سـره د     د مينې غېږه داسې يو المل ګڼي، چې په          . ځاى ګڼي 

بشر د ژوند دوا تضمينېږي، ډېرې روانې غوټې پـرې اوارېـږي            
او بيا په دې مينه كې ژوند كول او پر هغې كړېـدل يـو خونـد او        

  :لذت ګڼي
  

  ســـــــاقي جـــــــام را جـــــــام د مينـــــــې   
ــې   ــام د مينـــــــ ــر او پـــــــ ــړه نظـــــــ   كـــــــ
  چــــــــې تړلــــــــى پــــــــورې ژونــــــــد دى
مينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــې   دى الزم دوام د 
  ســـــــاقي بيـــــــا ســـــــرتېر اخيســـــــتى 

ــام د م   ــا الهـــــ ــه تـــــ ــن لـــــ ــېنـــــ   ...ينـــــ
                    ×××            
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ــې   ــيرانه د مينــــ ــوال مصــــ ــه لېــــ   يمــــ
  زړه چـــــې زمـــــا دى خزانـــــه د مينـــــې 
  لـــــه محتســـــبه ګيلـــــه نـــــه ده پكـــــار 
ــه د مينــــې   ــمنه زمانــ ــوه دښــ   چــــې شــ
  كړاو په مينـه كـې پـه خپلـه كيـف دى            
  پـــه اور چـــې ســـوزي پروانـــه د مينـــې
  پـــه چـــا بـــه ښـــه پـــه چـــا بـــه بـــده لګـــي

  ينـــــې ترانـــــه د مخـــــو ماسُـــــر كـــــړې 
  لـــه مـــا ســـرتېر ســـره يـــو زړه دى مـــنم 
ــې   ــه د مينـ ــوا دى نذارنـ ــه پخـ ــې لـ   .چـ

  
 جرمنــي تــه ؛م كــال د هېــواد لــه غېــږې لــرې  1993ســرتېر پــر 

مساپر شو، دغه پرديس ژوند لـه هېـواد او خپلـو خلكـو سـره د              
ده پـه همـدې څـو       . هغه د مينې سوز او ولوله ال پسې زيات كـړل          

 وليكـل، چـې زياتـه       كلونو كې زيات شمېر شـعرونه او نظمونـه        
پـه دې ټولګـه     . برخه يې د هېواد او ولس مينې او درد نيولې ده          

كې داسې شعرونه او نظمونه راغلي چې لـه خپـل     ) د كوثر جام  (
ولس او هېـواد سـره د شـاعر رښـتينې، بـې تكلفـه سـپېڅلې او                  

 دومـره ځـورولى     ،هغه هېڅ شي هـم    . رڼه مينه په ډاګه څرګندوي    
كله كله ځينو تـه داسـې       . څخه لرېوالي نه دى لكه له خپل هېواد       

چې ځه دوى خو ښه دي، ځانونه يـې د اور او            (( فكر پيدا كېږي    
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وينو له څپو څخه ايستلي او د ګلونو ديار تـه يـې پنـاه ور وړې                  
 چـې شـاعر او      ،، خو په حقيقت كې ډېر كم خلـك پـوهېږي          ))ده

 زړه داغلــى وي؛ كــه پــه ظــاهره هــر څــومره روغ رليكــوال دننــه پــ
ســرتېر هــم لــه   . ښــكاري، خــو زړه او روح يــې ټكلــى وي   رمــټ 

 چې يـوه شـېبه يـې هـم          ،همدغو پر زړه داغلو شاعرانو څخه دى      
ما چې په المـان كـې       : هغه وايي . خپل هېواد له ياده وتلى نه دى      

  :څه ګټلي هغه يوازې همدا يو څو شعرونه دي او بس
  دا يو څو ساده شعرونه يې حاصل دي

  ې ګټه كړېما سرتېر چې په المان ك
  

 اروپــا مــين نــه دى، خــو مجبوريــت او قســمت پســې  رهغــه پــ
  :اخيستى، دى د خپل وطن اغزي د نورو په ګالنو نه بدلوي

  
  ســـرتـــېر مـــين پـــه اروپـــا نــــه يــــمـــــه
  څو ورځې ژوند مې په قسمت دلته دى

×××  
  خلكو زما يې له المان سره څه
  سرتېر وطن لرم افغان يم ځمه

×××  
  زما د خپل وطن اغزي ښكـــلي دي
  د جــــرمــــني او د فـــرنــګ لــه ګـــلو
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×××  
  وطنه ډېر هره خوا وګرځېدم
  بله خوږه نه وه له تا نه غېږه

له دې درد سره كله كله بيا يو بل داسې درد هم مل شي، چـې                
 چې ولـولې دې راوپـارېږي او        ،په زوره دې يو څوك مجبوروي     

  : درد د ملي ژبې او هېواد ګډ درد دىغبرګون وښيي، دا
  

    ړمـيم كـه غلــه پښتو ژبــ    مخاطب چې پ
  اورېــدو د خـــپلې ژبــې مې حليم كړم
  خــــپل وطن زما د ميــنې مـــدرسه ده
  .زه ســرتېر پــكې سبق وايم تعليم كړم

  

شعري ټولګه كې داسـې نـور ښـكلي غزلونـه           )) د كوثر جام  ((
شـاعر د   . لوستونكي به يې په خوند ولـولي      او نظمونه شته چې     

)) د كـوثر پـه جـام      ((خپل اند مرغلره د تخيل پـه وزرونـو وړې،           
كې يې غوټه كړې، پرېوللې يې ده او بيا يې د الفـاظو جامـه ور     
اغوستې، ده هغـه څـه پـه دې جـام كـې مينـدلي، ليـدلي او نـور                    
ــوبې       ــه د يــوې ښــكلې محب يــې ال هــم پــه لټــه كــې دى، چــې ده ت

  . لري او نور څوك پرې نه پوهېږيحيثيت
ــه دي ال   ــوه نــــــ ـــيقت پــــــ ــه دې حقـــــــ   خلــــــــك پــــــ
ـــبر پــــــه جــــــام كــــــې   ـــټه د دلـــــ   كــــــــــوم چــــــــې لـــــ
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ـــه لـــــــوري     ـــوكو او اســـــــــمان پـــــ ـــوړو څــــــ   د لــــــ
  كـــومــــــــه الــــــــوزم ســــــــفر پــــــــه جــــــــام كـــــــــې      

  
  نـــــــړۍ او ژونـــــــد چـــــــې دواړه ښـــــــكلي ګـــــــوري
  .ســــــــرتېر لمبلــــــــي د كــــــــوثر پــــــــه جــــــــام كــــــــې

  
 مو وويـل، سـرتېر داسـې يـو انسـان دى       لكه څنګه چې دمخه   

چـــې د حـــاالتو او واكمنـــو هـــېڅ ډول پـــروا يـــې نـــه ده كـــړې، د   
بغــاوت او بــې پروايــۍ يــو ځــانګړى ژونــد لوښــى او ژونــد دود 

ژونـد ډېـر جوګـه نـه دى، همداسـې يـې             ) منظم(لري او د اوډلي     
پــه شــاعرۍ كــې هــم د ځينــو كــره كتونكــو د شــعري حــدودو او    

 كلونــو راهيســې شــعرونه 36هغــه لــه . دهپولــو پــروا ســاتلې نــه  
 الره تللـى  رليكي او د دې مودې په شاعرۍ كې هم د خپل زړه پ          

 كلونـــو تـــه 31زه چـــې دا ليكنـــه كـــوم، نـــو ټـــول عمـــر مـــې   . دى
 كالـه مشـره   5رسېږي، يانې د سرتېر شاعري زما لـه عمـر څخـه            

زه نه غواړم د هغه د شاعرۍ د جوليز اړخ څـه شـننه وكـړم او                 . ده
خو دومره وايم كېدى شي لكه څنګـه چـې پـه    !  پرې نيوكه يا هم 

ــاالتو او د وخــت د       سياســي او ټــولنيزه برخــه كــې د ســرتېر، ح
ــو تــرمنځ د نظــر اخــتالف و، دغســې دده د شــعرونو پــر       واكمن

خـو څنګـه    . جوليز اړخ د ځينو كره كتونكو له خوا نيوكې وشـي          
تصـنع  چې سرتېر په خپله يو بې تكلفه انسان دى او لـه هـر ډول             
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او ځان ښودنې څخه لرې دى، همداسې يې شعرونه او نظمونـه            
  .هم بې تكلفه دي

ــر    ــدو وړ دى، هـ ــه د پوهېـ ــو تـ ــاده، روان او ټولـ د ده كـــالم سـ
څوك يې په لومړي ځل لوسـتلو او اورېـدلو پـر مانـا پـوهېږي،                
پــه ځــانګړي ډول هغــه وخــت چــې ســرتېر صــاحب يــې پــه خپلــه     

ول د لوســـتونكي ذهــن تـــه  نــي ډ آد ده د كــالم مانــا پـــه   . اوروي
  .پرېوزي او ژر ترې خوند اخيستالى شي

ځينې شعر پوهان فكر كوي، هغه شعرونه چې مـانيز بـار يـې              
دروند او يا څرګند وي، هغې ونې ته ورته دي چې ژر رسـېږي،              

مانا دا چې ونه دومـره      . ژر مېوه كوي، خو ژر بېرته له منځه ځي        
و يـا يـې ژر زړوي،        چې يا د هغې شاخونه ماتوي ا       ،مېوه نيسي 

خو هغه شعرونه چې د مانا له وزن سره يې د لباس يانې الفـاظو     
ظرفيت، ښكال او قـوت برابـر وي هغـه ونـې تـه ورتـه دي چـې د                    

هر كلـه چـې     . خپل ځواك په اندازه مېوه نيسي او ډېر عمر كوي         
پر الفاظو باندې مانيز بار زيات شي، نو د مانـا هغـه برخـه چـې       

 د الفـاظو د لبـاس لـه يـوې     ،ه كې وساتل شـي بايد پټه او په پرد  
د )) شـعريته ((څنډې څخه ځان څرګندوي، همدغه ځاى كې تـر       

  .تله درنېږي)) شعاريت((
د سرتېر صاحب په يـو شـمېر غزلونـو كـې د شـعر شـعريت تـه                   
ښه پاملرنه شوې، د شعر د هنري اړخ او مانا تـول يـې برابـر دى                 

  :لكه دا غزل
ــ    ــي پـ ــان ګرځـ ــړې د خپګـ ــې لـ ــورې مـ ــو د زړهتـ   ه غرونـ

  لكـــــه بـــــاران مـــــې را اورېـــــږي پـــــه داغونـــــو د زړه     
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ــره     ــه ســـ ــه كاروانـــ ــكو لـــ ــاتو اوښـــ ــۍ د مـــ   د مايوســـ
  اوړي مــــــې خــــــاورې پــــــه ناكــــــامو ارمــــــانونو د زړه
  يو څو بې وسـه اسـوېلي بـه مـې خواخـوږي كـړي خپـل                

  ...كـــه مـــې خبـــر چېرتـــه يـــاران شـــول پـــه رازونـــو د زړه 
  

ر يـو څـه درونـد     خو په ځينـو نـورو نظمونـو كـې بيـا د مانـا بـا                
. شوى دى، خبره نېغ په نېغه او ډانګ پېيلي ډول بيان شـوې ده           

زه خپلـــــې خبـــــرې نـــــور نـــــه اوږدوم او د ســـــرتېر صـــــاحب د      
په نوم د يو غزل په څو بيتونو خپلې خبرې پاى تـه       )) وړانګې((

  .رسوم
  

  د لمـــــر لـــــه ســــــترګو راورېـــــږي وړانګــــــې   
  د شــــپې رګــــو كــــې چــــې بهېــــږي وړانګــــې  

  ر وي زمــــــوږلكــــــه چــــــې پــــــاى د انتظــــــا   
ــې    ــېږي وړانګـــ ــړي ويښـــ ــې كـــ ــر غزونـــ   لمـــ
ــې     ــه د مينـــ ــوري تلوســـ ــې ګـــ ــوږ كـــ ــه مـــ   پـــ
  چـــــې مـــــو څېـــــرو تـــــه هوســـــېږي وړانګـــــې
  زمـــــــا ســـــــرتېر تـــــــورتم لوټلـــــــو خلكـــــــو    

  ...پــــه تاســــو ټولــــو مــــې لــــورېږي وړانګــــې 
  

  .دا هم درانه لوستونكي او دا هم د كوثر جام
  په مينه او درناوي
  محمد اسمعيل يون

1377-11-20  
  ا پښتونخو-پېښور
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  د واقعيتونو يوه هنداره
  

دا خبــره رښــتيا ده چــې تــر جګــړې وروســته  لــه جنايــاتو نــه پــرده  
 د ټولــو  ځواكونــو  د ه كېــږي، پــه افغانســتان كــې  د شــوروي پورتــ

لــــوى پــــوځي ســــالكار ســــتر جنــــرال  
پــــه  ( الكســــاندر مــــايوروف دا اثــــر   

) افغانســتان كــې رښــتيا څــه تېرېــدل؟
هــــــم د افغــــــان او روس  د جګــــــړې  د 

قعيتونو، رښتياوو، دردوونكو او    وا
  .زړه بوږنوونكو پېښو يوه هنداره ده

په دې اثـر كـې دا خبـره څرگنـدېږي،           
ــر       ــه ډې ــوى لښـــكر  پ ــوه ل چــې څنگــه ي

غرور، تكبر او ښكېالكګر اند  سره زموږ پر هېـواد يرغـل وكـړ او                
ــان د     ــره نتلـــى، كمـــزورى او ذليـــل شـــو، چـــې د خپـــل ځـ ــا دومـ بيـ

مـايوروف د ځينـو نـورو روسـي         . نـه كـړ   راټولولو وس يـې هـم پيـدا         
 د شـوروي يرغـل  لـه         ،ليكوالو خالف په دې اثر كې  پر افغانستان        

بنسټيزو موخـو پـرده پورتـه كـوي او هـم  د هغـو روس پلـوه افغـان                     
چــــارواكو او سياســــي شخصــــيتونو څېــــرې بربنــــډوي چــــې لــــه   
شورويانو سره  يو ځاى  يې د خپل هېواد  په ورانـۍ،  ويجـاړۍ او               

  .ژنه كې برخه اخيستې دهعامه و
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ــل؟ څــه يــې        ــاره راغل ــو څــه غوښــتل؟  د څــه لپ شــوروي ځواكون
وكړل؟ او څه پـرې وشـول؟ دې ټولـو پوښـتنو تـه پـه دې كتـاب كـې                  

ــل شــوى دى   ليكــوال اعتــراف  كــوي، چــې  د شــوروي    . ځــواب وي
يرغــل موخــه  دا وه چــې  افغانســتان د شــوروي اتحــاد شپاړلســم      

ســمندر گرمــو اوبــو تــه  ځــان     جمهوريــت كــړي او روســان د هنــد    
 خو د افغانانو سـپېڅلي جهـاد او ملـي مبـارزې دا هـر                ،ورورسوي

د : (( ليكـوال د جګـړې پايلـه  داسـې ارزوي          . څه په سيند الهـو كـړل      
افغانستان  جګړه  د شوروي اتحاد له خوا  ترسره شـوې وروسـتۍ               

دا لـه  هغـو وروسـتيو  ځـان وژونكـو  مـاينو څخـه  يـوه را                      . جګړه ده 
  ...))له چې  يو لوى  دولت پرې والوت او دړې وړې شووخت

په ټوليز ډول  دا كتاب  د شوروي يرغل  او دهغـه  پـر وړانـدې  د                
افغانانو د مبارزې د څرنگوالي او څومره والـي  پـه بـاب  د لـومړي             

  .الس اسنادو يوه غوره  سرچينه گڼل كېدى شي
  .ژباړن ته يې د نورو زياتو بريو هيله كوو

  هنگي مينهپه فرهر
  محمد اسمعيل يون

 ل كال پېښور، پښتونخوا1378
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د لويديځمېشتي فرهنګي بهير يو 
  ))يار((

  
د هېواد احصايې د مركزي ادارې د يوې شمېرنې لـه مخـې پـه               

) 50 (تـر تېرو دوو لسيزو كې د افغانسـتان پـه دولتـي ادارو كـې               
زرو تنو څخه زياتو هغـو كسـانو كـار          

څخــه  څوارلســم ټــولګي تــركــړى چــې 
. يــې لــوړې زده كــړې ترســره كــړې وې 

خو د همدې دوو لسيزو پـه بهيـر كـې           
د ډول ډول سياســــــي ســــــيالبونو او 
رنګارنــګ غميــزو لــه املــه تــر هېــواد 
دننـــــه كـــــدريزه اډانـــــه دړې وړې او   

  .وپاشل شوه
د بېالبېلــــو فنــــي، پــــوهنيزو او فرهنګــــي څــــانګو كدرونــــه، 

پـه بېالبېلـو    كارپوهان او متخصصين هېواد پرېښودلو ته اړ او         
داسې انګېرل كېدله او اټكېدله چې      . هېوادونو كې مېشته شول   

دا ټول كدرونه او د هغوى بـل پښـت بـه د همغـو اسـتوګنو ټولنـو                   
ــه ملــي او هېــوادنۍ       ــدود كــې رنــګ شــي، خپل ــدود او ژون پــه ان
ځانګړنه به وبايلي، د بې هويتۍ په دريـاب كـې بـه ډوب شـي او                 

د دې ډول بهـر مېشـتو       . نه ګرځوي بيا به خپل هېواد ته مخ هم راو       
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افغانــانو دويــم او پــه تېــره بيــا درېــيم پښــت پــه بــاب دا پــورتنۍ    
 عملي شي، خـو د اوسـني پښـت    ،اندېښنه او انګېرنه كېدى شي   

اكثـره افغانـان پـه      . په باب دا اټكـل او انګېرنـه درسـت ونـه ختـل             
ــه د       ــوه نومون ــه ي ــال او پ ــان، فرهنګپ ــا ليكــوال، فرهنګي ــره بي تې

و قلم خاوندان له يوې لـږې دمـې او سـاه ايسـتو وروسـته                پوهې ا 
سـره لـه دې چـې       . يو ځـل بيـا د خپـل هېـواد پـه مينـه رامـات شـول                 

دوى له فزيكي پلوه لـه خپـل هېـواده لـرې دي، خـو لـه اروايـي او                    
. ذهني پلوه يې ځان له خپل هېواد او خلكو څخه لرې كـړى نـه دى     

 بيــا مينــه،  وروســته دوى يــو ځــل ) ځنــډ(تــر يــوې ټــاكلې وقفــې   
تخيل، ولوله او ملي اند سره يوځاى كـړل او د فرهنګـي مبـارزې               

اوس به هېڅ داسې اوونـۍ او ان ورځ نـه وي چـې              . ډګر يې تود كړ   
نننــى . د هېــواد پــه ملــي ژبــه يــوه خپرونــه يــا كتــاب چــاپ نــه شــي  

فرهنګي بهير په تېره بيـا خپرنـۍ برخـه چـې پـه كـوم ګړنـدي ډول                   
فرهنګي او خپرنيز تاريخ كې سارى نـه        روان دي، دا زموږ په تېر       

  .لري
هم د همدغه بهر مېشتي فرهنګـي       )) يار((ښاغلى محمداجان   

او خپرنيز بهير يو هڅاند غړى او يار دى چې تراوسه يې په خپل              
ــد     ــد و ان ــال (مــټ د خپــل ان ــارې( درې ثمــرې ) فكــر او خي ) كوك

د كـونړ   ( د لنډو كيسـو مجموعـه او        ) سره ډولۍ ( شعري ټولګه،   
څېړنيز اثر زموږ رنځېدلې افغـاني ټـولنې تـه ډالـۍ كـړي       ) اترېت

يــــې د شــــعرونو دويمــــه ټولګــــه ده چــــې د ادب ) ويــــر(او دا دى 
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ــار(دا چـــې د . مينوالـــو تـــه يـــې وړانـــدې كـــوي   برخليـــك لـــه ) يـ
سره تړلى دا څه ناڅاپي خبره نـه ده، بلكـې دا            ) وير(او  ) كوكارو(

 زمـوږ ټولـه ټولنـه       د هغې شلكلنې غميزې زېږنده او پايله ده چـې         
ــر    ــر اور يــــې اړوي را اړوي او دادى اوس يــــې ال عمــ ــړوي، پــ كــ

  .درېيمې لسيزې ته هم اوږدېږي
شاعر د ټولنې د يو ذهني سـاتندوى او پالنـدوى پـه توګـه كلـه                 
چې د خپلې ټولنې جنازه په خپلو سترګو وويني او مـړى يـې دده               

و نـور   پر وړاندې پروت وي، نو پرته لـه چغـو، كوكـارو او ويرونـ              
څه كوالى شي؟ خپله خو شاعر له وير، فرياد او چغو پرتـه څـه نـه                 
شي كوالى، خو دده چغې ، فريادونه او كوكـارې بيـا كـرار كـرار                
ــه يــې        ــه خوب ــه ســاه وركــوي او ل ــو ت ــدو ذهنون مــړو ارواوو او وي

  .راويښوي
ــه      د همــدغې تــودوخې پــه پايلــه كــې د ټــولنې غــړي خوځــون ت

. وي او خپـل ژونـد خونـدي كـوي         چمتو كېږي بيا ټولنـه حركـت كـ        
يار صاحب هم د خپلې ټولنې د هغه سـوي لـوي بلبـل پـه شـان دى                   
چې بڼ او چمن يې چا ترې تروړالى، مـروړالى او سـېزالى دى او               

سره له دې چې دى ډېرو ښو چمنونـو         . دى يې ترې فراري كړى دى     
او بڼونو ته تللى، خو پرديو ګلونو ته يې ټپې نه راځي، ځكه چـې   

د .  روحي او جسمي ژونـد تـرمنځ واټـن رامنځتـه شـوى دى              د ده د  
هغه پـه روح كـې خپـل طبيعـت او طبيعـي منظـرو داسـې غزونـې                   
كړي چې د چا مصنوعي ښكال او الس جوړي چمنونه يې ذهن نـه     
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څوك چې د يـار صـاحب دا شـعري ټولګـه ولـولي              . شي خړوبوالى 
 چـې   ،نو له يو داسې كـونړي پښـتون افغـان سـره بـه مخـامخ شـي                 

كـې مېشـته دى او د كـونړ پـه غـرو             ) وټـه پـور   (س هم د كونړ په      او
  .رغونو كې ګرځي راګرځي

ده په خپل كالم كې لـه هـېڅ ډول تكلـف او تصـنع څخـه كـار نـه                 
دى اخيستى، بلكې څه يې چې زړه غوښتي هغـه يـې پـه سـاده او      

صــميميت او ســاده ګــي د كــالم د  . صــميمي ډول مطــرح كــړي دي
يل شي نو كـالم بـه ډېـر         ېظرافت سره وپ  ښكال يوه برخه ده، كه په       

  .ښكلى كړي
ــه توګــه ځــان د تكلــف او       ــو رښــتيني انســان پ ــار صــاحب د ي ي
تصنع په زولنو نه دى تړلى، بلكې خپلـه خبـره او موخـه يـې نېغـه                  

ساده بيان سره له دې چې د يو شمېر كره كتونكو نه            . بيان كړې ده  
كى خوښــېږي، هغــوى يــې د كــالم هنــري جــوهر تــه زيــان رســوون   

بولي او وايي چې د هنري كالم عمر را لنډوي، خـو د سـاده كـالم                 
ګټه داده چې د عام و خاص د پـوهې وړ وي، پـه سمالسـي ډول د                  
لوســتونكي او اورېــدونكي مــانيزه او ښــكالييزه تنــده خړوبــوي 
او هغوى يې د مانيزې مرغلرې د پيـدا كولـو لپـاره فكـري هڅـې                 

الم په سـاده رنـګ كـې يـو          او پلټنې ته نه اړ وزي، د يار صاحب ك         
ښكلى ارمان رانغښتى، د ده د كالم مركـزي ټكـى هېـواد پالنـه،               

كـه ده ژړلـي نـو هـم د همدغـه            . ملت پالنـه او لـه هغـو سـره مينـه ده            
ــدل      ــه خندې ــان لپــاره يــې ژړلــي او كــه كل ــم د  ، هــم دىىارم ــو ه  ن
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هغه څـوك چـې د يـار صـاحب لـه            . همدغې هيلې ځال خندولى دى    
 نــو هغــه دده لــه ، ارمــان ســره ګــډ درد ولــريدې ملــي او هېــوادني

  .كالم څخه ډېر خوند اخيستالى شي
  

  ســندرې پــه ژړا شــوې چــې ســازونه لېــوني شــول   
ــه لېــوني شــول     ــر زنــې چــې تارون   مطــرب شــو الس ت
  دا ډېــره مــوده چــوپ دي پــه دې كلــي كــې ســازونه     
  ټپــــې شــــولې سرســــامې مجلســــونه لېــــوني شــــول 

ــ         ېكــږې وږې ځــوانۍ تــر خــاورو النــدې شــولې غل
  ...خالونـــه ځـــوانيمرګ شـــول وربلونـــه لېـــوني شـــول

  

 چــې زمــوږ ،يــار صــاحب د هغــې اوږدې غميــزې انځــور باســي 
ټـول ولــس يــې نهيلــى كــړى، خـو چاتــه يــې ال تراوســه د خالصــون   

  .څرك نه لګي
  د زلفـــو تـــورې شـــپې اخيســـتى يـــم ســـبا نـــه راځـــي 
ــي       ــه راځــ ــا نــ ــدې رڼــ ــن بانــ ــر وطــ ــاره ده پــ ــوره تيــ   تــ

ــر   ــازې الرې ســرې شــوې دي چلېــږي پ   ې تــل ســرې جن
  ســـاندو وچ كـــړي ســـتوني، هېچاتـــه خنـــدا نـــه راځـــي
  وينــــو كــــې وزېږېــــده لــــوى شــــو او تبــــاه شــــو نســــل 
  رحـــم پـــر دې غريـــب ولـــس بانـــدې د چـــا نـــه راځـــي       

  نــور بــه كېــږي ال څــه ) يــاره(وطــن تــاال شــو خيــر كــړې  

www.pdfbooksfree.blogspot.com

www.pdfbooksfree.blogspot.com

ترتیب و پیشکش سعیدخان

Pakistan Virtual Library www.pdfbooksfree.pk



  

  

  81

  .پـــر ســـيند الهـــو شـــولو عـــزت چاتـــه حيـــا نـــه راځـــي   
  

 كولـو ټـولې الرې      كله چې پر شـاعر د ژونـد د ارمـانونو د پـوره             
 هغـه الهـي ځـواك       ،بندې شي، نو يوازينۍ الره چـې پـاتې كېـږي          

شاعر هم خپل وروسـتى دمـه ځـاى او تمځـاى            . ته پناه وروړل دي   
همدغه الهي دربار ګڼلى او د خپـل هېـواد د ښـېرازۍ، ښـكال او                

  :سوكالۍ هيله ورڅخه لري
  

ــړه     ــكلى كـ ــا ښـ ــه بيـ ــن راتـ ــه دا وطـ ــو ربـ   اى د ټولـ
  زمــوږ اســمان كــې راختلــى كــړه    لمــر د نــوي ژونــد   

ــه      ــر شــونډو راول ــږه شــان موســكا خــو هــم زمــوږ پ   ل
  هغــه د پښــتون شــان او شــوكت راتــه ښــاغلى كــړه      
  يـــو ځـــل خـــو زمـــوږه دغـــه ســـتر ارمـــان ترســـره كـــړه
  دا كنډوالــــه ملــــك راتــــه ناڅاپــــه غوړېــــدلى كــــړه
  تللــــې غرڅنــــۍ درســــره غرونــــو تــــه بيــــا راولــــه      
  هـــر غـــدار زمـــوږه پـــه نـــړۍ كـــې شـــرمېدلى كـــړه       

  ل پـــه خنـــدا راولــــه چـــې مينـــه محبـــت وكــــړي     ټـــو 
  .لـه كلـي نـه نـور غلـى كـړه           ) يـار (بس دى هـر غمـاز د        

  

يار صاحب سره له دې چـې د پښـتو ادب د اوسـني پېـر د نـورو          
شــاعرانو پــه شــان حــاالتو ســخت ځپلــى او اســكيرلى دى او دې   

رارسـولى، خـو د دې      ) ويـره (نه تر   ) كوكارو(دردونې او ځپنې له     
و سره سره بيا هم د زړه په تل كـې يـوه پټـه شـان       وير له څپاندو څپ   
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مثبتــه هيلــه لــري او پــه دې اميــد دى چــې تيــارې بــه الړې شــي او  
، د شــاعر دغــه لــوړ او پــټ وځلېــږيزمــوږ پــر مالــت بــه بيــا ســحر  

ارمــان د ســړي پــه ذهــن  او زړه كــې د راتلــونكي ســوكالۍ هيلــې   
  .راټوكوي او پر ژوند مو باوري كوي

  

  بيـــــا ســـــحر راوخېـــــږيزمـــــوږه پـــــر مالـــــت بـــــه 
ــږي      ــازيګر راوخېـ ــوړ مـ ــډو لـ ــر كنـ ــه پـ ــپوږمۍ بـ   سـ
  منګيـــه دا زمـــا تنـــده خـــو ســـتا پـــه زړه كـــې المبـــي  
ــږي    ــودر راوخېـــ ــه ګـــ ــو پـــ ــم د پېغلـــ ــه هـــ ــار بـــ   كتـــ
  دا تللـــې قـــافلې بـــه بيـــا وطـــن تـــه راســـتنې شـــي       
ــږي    ــر راوخېـــ ــه لمـــ ــې بـــ ــورتم كـــ ــو تـــ   د دې ورېځـــ
  خنـــدا بـــه د هـــر چـــا پـــر وچـــو شـــونډو راخـــوره شـــي

  و ســـــمه او غـــــر راوخېـــــږيګلونـــــه بـــــه پـــــه دښـــــت
  پــه شــوخو شــانو ســترګو كــې بــه مــاتې تلوســې شــي 

  .زخمــــي ســــينې نــــه بــــه خنجــــر راوخېــــږي) يــــار(د 
  

  

زه د يار صاحب پـه پـورتني هيلـه مـن شـعر پـورې خپلـې هيلـې               
كـې ځـان شـريك ګـڼم،        ) ويـر (تړم، په داسې حال كې چـې دده پـه           

 غشـي  كالم ته يې له مثبت ليد لوري ګورم او د هر ډول كره كتنې            
پرې نه را وروم، دا هم د يار صاحب نـوې شـعري ټولګـه او دا هـم                   

  .تاسې درانه لوستونكي
  په ډېره زياته فرهنګي مينه
  محمد اسمعيل يون

  پښتونخوا-پېښور
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  د اروا پوهنې ښوونځي
  

 د يــــوې ژبــــې او ملــــت د ودې او ،د پــــوهنيزو اثــــارو خپــــرول
هغــه . پرمختــګ لپــاره ډېــر مهــم دي

ــل    ــر كابـ ــې پـ ــت چـ ــون د وخـ  پوهنتـ
جګړې ناتار نه و خور شوى، نو ګـڼ   
شمېر درسي او مرستندوى درسـي      
ــوهنيز     ــور پـ ــې او نـ ــه، مجلـ كتابونـ

دغـو اثـارو پـر      . كتابونه يـې خپـرول    
خپل وخت د پوهنتون د محصـلينو       
درســـــي ســـــتونزې خړوبـــــولې او د 
اســــتادانو د پــــوهنيزو تجربــــو او   

ړې لـه كبلـه     د جګ . معلوماتو په زياتون كې يې كارنده رول درلود       
د پوهانــد .  ټپــه ودرېــدلرد كتــابونو او پــوهنيزو اثــارو خپــرول پــ

صاحب ګل رحمن حكيم دا علمي اثر هم لږ تر لږه د اتـو كلونـو پـه                  
  .بهير كې د چاپ جوګه نه شو

دا اثر چې د ارواپـوهنې بېالبېـل ښـوونځي راپېژنـي او پـر يـو                 
ه شـمېر نـورو، اروايــي مسـايلو بحـث كــوي، د كابـل پوهنتـون پــ      

ښـــوونې او روزنـــې پـــوهنځي كـــې د يـــو درســـي كتـــاب پـــه بڼـــه    
تدريســېده، چــاپ يــې د نومــوړي پــوهنځي محصــلينو تــه خــورا  
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د دغــې اړتيــا لــه كبلــه مــا لــه پوهانــد صــاحب ګــل رحمــن    . مهــم و
اسـتاد د دې    . حكيم سره د دغـه اثـر د چـاپ پـه بـاب خبـرې وكـړې                 

مـــا د هېــواد ځـــوان  . كتــاب يــوه السكښـــلې نســخه ماتـــه راكــړه    
ــه د خطــاطۍ لپــاره      ل ــدر ت يكــوال او شــاعر ښــاغلي صــديق اهللا ب

بدر صاحب په ډېـره مينـه پـه وړيـا ډول دا كتـاب خطـاطي                 . وركړه
د چاپ لپاره مې د هېواد له ډېر تكړه ليكوال او روغتيـا پـال               . كړ

ښاغلي ډاكټـر محمـد فريـد بزګـر څخـه چـې د علمـي كتـابونو لـه                    
سـه يـې پخپلـه هـم ګـڼ          خپرولو سره ډېـره زياتـه مينـه لـري او تراو           

شمېر طبي، ادبـي او نـور پـوهنيز كتابونـه چـاپ كـړي دي، هيلـه                  
وكړه، ښاغلي ډاكټر فريد بزګر زموږ هيله پوره كړه او دا پوهنيز            

  .كتاب يې پخپل لګښت چاپ كړ
زه د كابل پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي محصلينو او           

لـه املـه    پوهاند صاحب ګل رحمن حكيم ته د دغـه كتـاب د چـاپ               
مباركي وايم او لـه ښـاغلي صـديق اهللا بـدر او ګـران ډاكټـر فريـد                   

  .بزګر څخه ډېره مننه كوم چې دا كتاب يې د چاپ جوګه كړ

  په مينه او درناوي
د پوهنيزو او ادبي كتابونو د خپراوي او د هېواد د فرهنګي 

  بډاينې لېوال
  پوهنيار محمد اسمعيل يون

  18 - لړم-1378
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  خوشال سرهګام پر ګام له 
  

دوه لوى ستر نعموتونه پر پښتو ژبه او        ) ج(لوى څښتن تعالى    
ــد      ــر ډول  انـ ــې  د هـ ــډۍ دي، چـ ــتو لنـ ــو پښـ ــورولي دي؛ يـ ادب لـ

اوانځور  د وړاندې كولـو او جوړولـو         
ځواك لري اود نړۍ هېڅ شـعر ورسـره         

وړتيا نه لـري؛ كـه      او مقابلې   د پرتلنې   
دنـــړۍ د هـــرې ژبـــې  شـــعري جولـــه لـــه 

سره وتلل شي، د لنډۍ د      پښتو لنډۍ   
جــذابيت ځــواك،  د افــادې قــوت او د 

. انځورونې رنگينې به تـرې درنـه شـي        
دويم نعمت خوشال بابـا دى چـې لـوى          

لـوى خـان   . څښتن پښتو ژبې او پښتو ادب ته په نصيب كـړى دى          
د پوهې او هنر داسې يو كان دى، چې د انـد او هنـر لـه غميـو ډك                    

و شــاعران تېــر شــوي، چــې  پــه نــړۍ كــې گــڼ شــمېر ليكــوال ا . دى
سيمه ييزې او ژبنۍ  پولې يـې ړنگـې كـړي، نړيـوال شـهرت  او د                   
انسانيت  ستر مقام  ته رسېدلي دي، خو د خوشال لوړتيا يـوازې         

لـوى خـان  د ذهنـي ځـواك يـوه      . د شاعر  او ليكوال  تر بريده  نه ده          
برخه  شاعرۍ  ته ځانگړې شوې ده او نوره يې  د ژوند نورو برخـو        

  .ته
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كتـــور هوگـــو او بلـــزاك د فرانســـې  لـــوى ليكـــوال وو، خـــو وي
يــوازې  ليكــوال وو، نــه قــومي مشــران وو،  نــه سياســتوال او نــه   

شكسپير  د نړۍ نامتو  ليكـوال و، خـو يـوازې ليكـوال          . جرنيالن
ــر شــوى،       ــامتو شــاعر تې ــړۍ ن ــس، پوشــكين  د روســيې  او ن اوب

 مطـرح  شخصيت يې يـوازې د همـدې شـاعرۍ پـه شـا او خـوا كـې           
كېږي،  خو زموږ د پښتنو خان بيا داسې نـه دى،  خـان نـه يـوازې                   
ــوه و،      ــوه و، رنځپـ ــوه و، ژبپـ ــې ټولنپـ ــوال و، بلكـ ــاعر او ليكـ شـ
ارواپوه و،  جګړن و، صـوفي و، فلسـفي و، ښـكاري و، نقـاد و،                  
گرځنــدوى و، سياســتپوه او سياســتوال و، روزنپــوه و، ملتپــال   

د خان   )) څه نه وو، چې نه و     ((و  او ملت رغاند و،  تاريخپوه و، خ       
ذهني ځواك هم پر همدغو خواو وېشل شوى و، كله چـې سـړى د               
بابا هر اثر لولي نو فكر كـوي، چـې ده  بـه پـه بلـه  برخـه كـې څـه نـه              

  لـولي،    )دسـتارنامه (د ساري په توگه كله چـې سـړى          . وي ليكلي 
 )طـب نامـه   (نو فكـر كـوي چـې خـان يـو سياسـتپوه دى، كلـه چـې                   

يو رنځپوه او طبيب خوشال مو تر سترگو كېږي او كله چـې              لولي  
 لولي نو فكر كوي چې خوشـال  لـه ښـكار پرتـه بـل هـېڅ             )بازنامه(

كــه د ښــكار  پــه چــارو : (( كـار  نــه دى كــړى، لكــه چــې  خپلــه وايــي 
كلـه چـې د يـو     )) اخته نه واى، نو د دنيا هومره علمونه به زمـا وو           

و بېالبېلو ډگرونو ووېشـل  شخص ذهني ځواك تر شلو نه پر زيات  
بيا په هره برخه كې  د يوه غوره  نظـر  او مقـام  خاونـد وي،    شي او  

ســړي تــه پتــه لگــي چــې ددې شــخص ټــوليز ذهنــي ځــواك څــومره   
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نو كه  موږ هم  د لوى خان  په باب  قضاوت كوو او يـا يـې  لـه                       . دى
چا سره پرتلـه كـوو، نـو د  خـان  ټولـه ذهنـي  قـوه بايـد پـه پـام كـې                            

كتـونكى دې ټكـي تـه متوجـه          ليكـوال او كـره       ىيـو ايرانـ   . ونيسو
دا ليكــوال .  او ددې حقيقــت  جــام يــې پــر ســر را اړوالى دى ىشــو
فردوســي چــې پــه حماســي، ســعدي چــې پــه عرفــاني او   : (( وايــي

يـو خوشـال     نـو ،حافظ  چې په غنايي برخه كې  سـره يـو ځـاى شـي       
  .))خټك ځنې جوړېږي

 ټوكـــه 250راورټـــي انگرېـــز د خوشـــال بابـــا  د اثـــارو  شـــمېر      
ــا ذهنـــي   . ښـــودلى دى) نـــهعنوا( ــال بابـ كلـــه چـــې  څـــوك  د خوشـ

لـه  . شتمنۍ ته ګوري، نو  ددې آثارو پر شمېر پـوره بـاوري كېـږي              
نن څخه اټكل  درې نيم  سوه كاله  او ان تـر هغـه  را وروسـته  بـه د                        

مه بېلگه پيدا نـه شـي، چـې د          ونړۍ په يوه هېواد كې  هم داسې ك        
ــد لــه ســختو  بوختيــاوو ســره  ســ       ره يــې د ژونــد پــه   ورځنــي ژون

بېالبېلو  ډگرونو كې د څومره والي او څرنگوالي له پلـوه دومـره               
  .اثار ليكلي وي

ــه دې څخــه هــم       د خــان نبــوغ او د ذهنــي شــتمنۍ رنګــارنګي  ل
ــورې        ــر اوســه  پ ــاب ت ــه ب ــد  پ ــد  و ژون ــدېږي، چــې د  ده د ان څرګن
افغــاني او بهرنيــو ليكوالــو تــر يــو زر عنوانــه پــورې بېالبېلــې       

ــ ې كــړي، خــو بيــا هــم  د خــان د هنــر  پــه دريــاب كــې  داســې      ليكن
مرغلرې پاتې چې د ډېرو  نظر ال ورته  نه دى رسـېدالى، نـو ځكـه                 
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خو ال  د خان اند وژوند او هنري  نړۍ  نـورې څېړنـې  او پلټنـې تـه             
  .اړتيا لري

استاد محمـد اصـف صـميم  هغـه افغـان ليكـوال دى، چـې  هـم                    
، ډېـر كلونـه كېـږي، چـې د بابـا            خوشالپوه  دى، هـم خوشـال مـين          

اوسـنى  اثـر هـم  دده  د ډېـرو             .  داثارو پر څېړنه او شننه بوخـت دى       
اسـتاد صـميم پـه      . كلونو  د ژورو څېړنو او پلټنو  پايله او ثمره ده           

ــړي    ــول  كــ ــه راټــ ــه څــ ــې  هغــ ــر كــ ــه ال د  ،دې اثــ ــر دې دمــ ــې تــ  چــ
 ګـام پـر گـام  لـه خوشـال          . ( خوشالپوهانو الس ورته نه و رسېدالى     

ددې اثر  لومړۍ برخه ده، چې  په خورا زيار او هڅـه ترتيـب             ) سره
شــوې او داســې  تــاريخي اوډون يــې وركــړى چــې د بابــا د  ژونــد    

ددې برخې اهميـت پـه دې   . سترو پېښو يوه رڼه هنداره ګڼل كېږي 
كې هم دى چې په خپله د لوى خان له اثارو څخه په كې زياته ګټـه                 

پـه  ) مفكـر ( د يـو سـتر انـديال        اخيستل شوې او خان هـم د زمـانې        
توګه د خپل ژوند پېښې لكه د يـو تـاريخپوه پـه توګـه ثبـت كـړي                   

  .دي
استاد صميم د بابا د فكر او هنر همغه الرې څارلي او د هغـه د                

د دې  ) خوشال او قران  . (ژوند هره پېښه يې ورڅخه رابهر كړې ده       
ڼـل  اثر بله غوره برخه ده چې په خوشالپوهنه كې يـو بـل څپركـى ګ               

د بابــا لــه قــران لوســتنې او ګروهمنتيــا څخــه څرګنــدېږي، . كېــږي
چې نه يوازې د قران د مطالعې خاوند و، بلكې پر قـران بانـدې د                
يو ګروهمن شخص په توګه د عملي ژوند په ډګـر كـې هـم د الهـي                  
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) د خوشال د ژبې ټوپك    . ( الرښوونو پر پلي كولو بريالى شوى و      
 چــــې د خوشــــال ســــتروالى ،د اثــــر بلــــه پــــه زړه پــــورې برخــــه ده

خوشـال د خپلـې ژبــې د   . اوزړورتـوب ورڅخـه ښـه تـرا څرګنـدېږي     
ټوپك خولـه لـومړى ځانتـه برابـره كـړې ده، نـو هغـه څـوك چـې د                     
دومره اخالقي او فكري جرئت خاونـد وي، چـې تـر هـر چـا دمخـه                  
پر خپـل ځـان نيوكـه او ګـوزار وكـړي، پـر سـتروالي يـې بايـد څـه                      

  .شك ونه شي
هم د دې اثـر پـه زړه پـورې برخـې            ) نه او شاعران  خوشال كتابو (

پـه دې برخـه كـې د بابـا د خپـل وخـت               . دي او څېړنه يـې پـه كـار وه         
فرهنګــــي چاپېريــــال، د ليكــــوال او كتــــابونو څــــومره والــــى او 
څرنګـوالى پـه ښـه توګـه څرګنـدېږي، د بابـا د لوسـتنې سـاحه هــم         

د ورڅخه ښكارېږي، پر هغو فكري واكمنـي هـم او لـه هغـو څخـه                 
جذب ځواك هم، كه په ټوليز ډول د استاد صميم دا زيار وارزول             
شــي نــو پــه خوشــالپوهنه كــې يــو ډېــر ګټــور او ځيــرمن كــار ګڼــل    
كېــږي، نــه يــوازې پــه خوشــالپوهنه كــې يــوه نــوې زياتونــه ده او د 
بابا د مينوالو او لېوالو لپاره د لوستنې يـوه نـوې الره ده، بلكـې                

ــو  ــانې د ژبــ ــتونكو يــ ــو د د مســــلكي لوســ ــاتو پوهنځيــ  او ادبيــ
محصــــلينو لپــــاره هــــم يــــو ګټــــور اثــــر دى او كېــــدى شــــي د         
خوشالپېژندنې مضمون د يو مرستندوى كتاب په توګه ور څخه          

  .ګټه واخلي

www.pdfbooksfree.blogspot.com

www.pdfbooksfree.blogspot.com

ترتیب و پیشکش سعیدخان

Pakistan Virtual Library www.pdfbooksfree.pk



  

  

  90

موږ استاد محمد اصـف صـميم تـه ددې ګټـور كتـاب د ليكلـو              
او چــاپ لــه املــه مبــاركي وايــو، مننــه ورڅخــه كــوو، ســتاينه يــې 

نـورې فرهنګـي بريـاوې      ه دربـاره ورتـه      لـ ) ج(د لوى خداى  كوو او   
  .غواړو

  
  په فرهنګي مينه
  اسمعيل يون

  لمريز كال1378
   پېښور، پښتونخوا
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  شاعر)) الهو((
  

د كابــل د ) ج(لــه نــن نــه پنځــه ويشــت كالــه دمخــه لــوى څښــتن  
ــل      ــالونكى ګـ ــتايونكى او پـ ــو سـ ــا يـ ــيمه كـــې د رڼـ ــه سـ ــدر پـ للنـ

ښـكالوو كـې    وټوكـوه، ورو ورو يـې پـه رنګونـو او            ) نورمحمد(
داسې رنګ كړ چې يو وخت يې ځانته        
پــام كېــده، نــو بيــا د مينــې، عــاطفې،  
ــې     ــيند كـ ــه سـ ــو پـ ــت او رنګونـ ښايسـ

دى د مينـــې اوبـــو . شـــوى و)) الهـــو((
دومره وړى و چې بيـا تـرې نـه ده خپلـه          
ځان را ايستالى شو او نه هـم چـا الس           

د مينـې   )) نورمحمـد . ((وركوالى شـو  
 غمونـو   او رڼاګانو، اهونو، اوسـېلو،    

او دردونو په يو ځاى شوي سيند كې دومره غوټې ووهلې چـې د           
ټولګــه ) شــعرونو(دې ســيند لــه تلــه يــې د ښــكلو ګړنيــو مرغلــرو  

  .راجوړه كړه
شـعرونه  )) الهـو ((اوس چې د نـور پـه سـيند كـې د الهـو شـوي                 

لولو، نو د همدې رڼـا، ښـكال، اهــ، درد، فريـاد او د خپـل سـوي                   
. و پـه سـترګو او ذهـن كـې راټـوكېږي           لوي چاپېريال انځورونـه مـ     

پر الهو ډېـر مهربانـه شـوى، چـې لـه نـازك احسـاس او                 ) ج(خداى
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. خوږمن زړه سره يې ورته د شـعر ښـاپېرۍ هـم پـه نصـيب كـړې ده                  
د احسـاس غمونـه د شـعر    ) شـاعر (كه د يـو بشـپړ عـاطفي انسـان           

الهه په خپلو وزرونو كم نه كړي، نو خداى خبر چـې د هغـه زړه بـه            
د يـوه عـاطفي موجـود پـه     )) الهـو . ((ركـت وكـړاى شـي؟     څومره ح 

توګه د ټولنې هر درد او غم دومـره ځـورولى چـې لـه نـا چـارې يـې         
د ټولنې هر دردوونكى او خوشـالوونكى       . شعر ته پناه وروړې ده    

انځور چې د ده په شعرونو كې ګورو، نو هغه يو ځل د ده ذهن او                
پــه پــردو كــې تــاو  زړه تــه الره كــړې، هغــه يــې د خپــل ذهــن او زړه  

كــړى، د احســاس پــه اوښــكو يــې وينځلــى او بيــا يــې مــوږ تــه پــه  
  .انځوريز ډول وړاندې كړى دى

د ده د انځوريزې شاعرۍ لـومړۍ ټولګـه         )) بالل په وينوكې    ((
زه د . دوه نــورې شــعري ټــولګې يــې هــم د چــاپ انتظــار باســي  . ده

ر دې نـو  )) نورمحمـد (( چـې    ،له دربار نه هيله لـرم     ) ج(لوى خداى 
وي او د ښــكلو )) الهــو((هــم د شــعر او ښــكالوو پــه ســمندر كــې 

مرغلرو د را ايستلو او ځلولـو جوګـه دې وي، خـو داسـې نـه چـې               
 چـې د    ،يو وخت د ژوند د مستۍ په سـيند كـې دومـره ډوب شـي               

ټولنې غمونه هېر كړي او د خوښۍ په څپو كې يې هر څه لـه يـاده                 
  .يځوو

  د شاعر الهو د البري په هيله
  ل يوناسمعي
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  ))پردېسې نغمې((پردېس ژوند او 
  

كې په كابل كـې د شـعر او         )  كلونو 1370-1360( په تېره لسيزه    
ښــاغلى . شــاعرۍ بهيــر ښــه پــه څپــو و  

ملكــي خــزان هــم د دې بهيــر يــو فعــال    
دى سـره لـه دې چـې يـو پـوځي            . غړى و 

 ېسړى و، خـو ادبـي ذوق او ولولـه پـر           
دومــــره غالــــب وو، چــــې لــــه ســــختو  

سره سره يې هرې ادبـي      عسكري دندو   
. غونــډې او مشــاعرې تــه ځــان رســوه    

همدغې مينې او لېوالتيا د ده ذهن له        
اغزن پوځي چاپېريـال څخـه رابهـر كـړ          

ملكــي خــزان پــه تېــره  . او د شــعر پــه ورېښــمين ټــال يــې وزنګــوه  
لســيزه كــې ښايســته ډېــر شــعرونه او نظمونــه وليكــل، چــې ګــڼ     

كې خپاره شـوي، خـو د       شمېر يې د هېواد د هغه مهال په خپرونو          
د روانـې   . ځانګړې شعري ټولګې د چاپ مجال ورته ور نه كړ شو          

پـه بهيـر كـې چـې د كابـل ښـار او د               ) كلونو1379-1370(لسيزې  
هېواد د سياسي او پوځي نظام بڼه واړول شـوه، نـو ملكـي خـزان                
هم لكه د ځينو نورو په شان لومړى پېښور، بيا د پاكستان نورو             

ملكي خزان د تېـرې لسـيزې د        . ران ته مهاجر شو   ښارونو او بيا اي   
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 د الس ،ژوند معكوس دا ځـل د قلـم او مسـلك د روزۍ پـر ځـاى             
سره له دې چې د هغه پر ژوند خـزان راغلـى            . مزدورۍ ته كېناست  

لونه يې ورتـه مروړولـي وو، خـو د ده پـر انـد او      ګو او د هيلو ډېر   
 قلـم لـه     همت د دې خزان زور ونه رسېده؛ هغـه پـه هجـرت كـې هـم                

ګوتـــو ونـــه غورځـــاوه او ښايســـته ډېـــر شـــعرونه او نظمونـــه يـــې 
د ده د همـدغې نــږدې يــوې لســيزې  )) پردېســې نغمــې. (( وليكـل 

پــردېس ژونــد شــعرونه دي، چــې د ده د مهــاجر ژونــد د نــاخوالو    
كـه چـا ملكـي خـزان لـه نـږدې نـه ليـدلى                . انځورنه په كې شـوې ده     

هغـه د سـپېڅلو ولولـو       وي، نو ډېره ښه به ورته څرګنده وي، چې          
ســپېڅلي خلــك خپلــه ولولــه او جذبــه نېــغ پــه نېغــه  . يــوه څپــه ده

  .بيانوي، نه د وېرې پروا لري او نه د خطر
ملكي خزان هم په خپل دې كـالم كـې خپـل احساسـات نېـغ پـه                  

د شــعر كــره  . نېغــه بيــان كــړي او خپــل زړه يــې ښــه تــش كــړى دى    
ه ده كـړې، خـو د       كتونكو د ګواښونو او اخطارونو پروا يـې هـم نـ           

ــه يــې ښــه اواره كــړې ده   ــار د   . خپــل زړه غوټ د يــو شــاعر روحــي ب
كمولو او رواني ستړيا د له منځه وړلـو لپـاره ښـه الره داده، چـې                 
شاعر خپل زړه كې غوټه نه پرېږدي او وايي چې د خپل اند نـاوې     
بايد د ګلوييونو په پاڼو كې تاوه كړي او د تخيل رنګين شـال ور   

شـاعران لـه    (( ه ټـوليز ډول د اسـتاد الفـت پـه وينـا              په سر كـړي، پـ     
ملكي خـزان هـم داسـې يـو شـاعر دى،            .)) قيد و بنده بې پروا دي     

زه دا . چې د خپـل انـد پـه ازادۍ كـې لـه قيـده و بنـده بـې پـروا دى                    
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شــعري ټولګــه د هجــرت پــه ســتونزمن او اغــزن چاپېريــال كــې د    
ــا غټــه نښــه ګــڼم     ــ . ملكــي خــزان د همــت او بري دويې دانــش خپرن

ټــولنې تــه چــې تــل يــې د چــاپ پــه برخــه كــې د كموســو او بېوســو  
ليكوالو او شاعرانو السنيوى كړى، د دې شعري ټولګې د چاپ           
له امله شاباسي وركوم او خپله شاعر ته يې زياته زياتـه مبـاركي              

ــم ــر       . واي ــم د خــزان صــاحب پ ــه ه ــړي، چــې هېڅكل خــداى دې وك
تــل پســرلى وي  شــعرونو خــزان رانــه شــي او پــر شــعري يــون يــې     

  .پسرلى
  

  په فرهنګي مينه
  اسمعيل يون

  مه30ل كال د غبرګولي 1379پېښور 
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ددې اثر ليكوال او خپرندوى په باب 
  څو خبرې

  
ښـــاغلى قــــدرت اهللا حـــداد پــــه اوســــنيو څـــو لســــيزو كــــې د    
افغانســــتان د ملــــي مبــــارزې د فرهنګــــي او ليكنــــي ډګــــر يــــوه 

حــداد صــاحب د . نوميــالۍ څېــره ده
و نــه بيــا تــر دې دمــه ځــوانۍ لــه شــېب

قلــم لــه ګوتــو نــه دى لــرې كــړى او د   
ګڼـــو ليكنـــو او ځـــانګړو اثـــارو پـــه  
ــي،     ــه ملــ ــې خپلــ ــره يــ ــو ســ خپرولــ
هېوادنۍ او فرهنګي مينه په زبات      

د ده په هره ليكنه د ملـي        . رسولې ده 
انــد و ارمــان دښــمنانو خپــل تنــدى   

ــړى دى    ــن كـ ــتانو وريـ ــړى او دوسـ ــو كـ ــاورې  . تريـ ــواد او خـ د هېـ
نانو او د هغـــو پلويـــانو وخـــت پـــر وخـــت د حـــداد شـــعوري دښـــم

صــاحب پــر ليكنــو نيــوكې كــړي او هڅــه يــې كــړې چــې هغــه پــه       
د ملتپـالو   . هڅـو تـورن كـړي     )) فاشيسـتي ((افغاني ټولنه كې په     

افغانانو د مخالفينو يو مهارت په دې كې دى چې دوى تـل هڅـه          
. كوي په تبليغاتي فعاليتونو كې له تعرضي چلند نه كـار واخلـي            

ر كله چې يو افغان د خپلې ملي ژبې، ملـي حقوقـو او د خـاورې       ه
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د بشپړتيا او د ملت د سرلوړۍ خبـره پورتـه كـړې ده، نـو دوى ژر                  
تـــر ژره پـــرې د نشنليســـت او فاشيســـت، ژبپـــال او ملتپـــال تـــور 

ملتپالنــه او ژبپالنــه يــې زمــوږ پــه ټولنــه كــې پــه  . پــورې كــړى دى
پــه .  او انګېرلــى دىځــانګړي ډول د پښــتنو لپــاره يــو جــرم ګڼلــى 

داسې حال كې چـې دوى پـه خپلـه د بـل چـا د ژبـې پـه غوڅولـو او             
دې ډول . زبېښــلو د فاشــيزم د وروســتي پــړاو پلــي كــوونكي دي 

كسانو په خپل تعرضـي تبليـغ سـره يـو زيـات شـمېر پښـتانه روڼ               
اندي له دې كبله چې څوك ورتـه نشنليسـت او يـا فاشيسـت ونـه                 

تګـالرې اړولـي او د زيـات احتيـاط          وايي له خپلې ملـي الرې او        
خو داسې روڼ اندي پښتانه هـم شـته         . سيوري ته يې خوبولي دي    

چې زموږ د ملي ژبې او ملي ارمان د دښمنانو د يرغليـزو هڅـو د            
ښـاغلى حـداد    . دفاع ځواك هم لري او د متقابـل ګـوزار قـوت هـم             

صاحب د همدغه ډول روڼ اندو پښـتنو ليكوالـو لـه جملـې څخـه                
  .دى

 تېرو دريو لسيزو كې د نورو د ژبني او كينه ييز يرغل پر              ده په 
. وړاندې هم دفاع كړې او هم يې د خپل قلم څوكه ښه تېره كړې ده              

ځكه خو حداد صاحب لكه د يو شـمېر نـورو پښـتنو ليكوالـو پـه                 
  .څېر افغان ضد ډلو ټپلو او اشخاصو ته د سترګو اغزى دى

ــو خبــرې  (  ــې او مېړن ــى   د حــداد صــاحب  ) د مېړان ــل مېړن ــو ب ي
پــه دې . جرئــت دى چــې د خپــل ملــي ارمــان لپــاره يــې ترســره كــړ    

كتــاب كــې داســې مســايل راغلــي چــې مــړاوو ارواوو تــه ځــواك  

www.pdfbooksfree.blogspot.com

www.pdfbooksfree.blogspot.com

ترتیب و پیشکش سعیدخان

Pakistan Virtual Library www.pdfbooksfree.pk



  

  

  98

لـه تـاريخي   . وربښي او د سړي ملي ولوله او جذبه پيـاوړې كـوي        
پلـوه هــم داســې نــوي مســايل پـه كــې راســپړل شــوي چــې تراوســه   

په . څرك نه و لګېدالى   پورې يې ال ډېرو ليكوالو او مورخينو ته         
 د ازاد خان سلېمانخېل او سـر خـاني خـان الكـوزي      لځانګړي ډو 

په باب معلومـات او د هغـو د مبـارزو پـه بـاب څرګنـدونې ډېـرې                   
كله چې سړى دا ليكنې لـولي خپـل ملـت           . زياتې په زړه پورې دي    

سره د سړي مينه زياتېږي او پر خپلو نيكونـو او د هغـو پـر كړنـو                  
دا فكر سړي ته پيـدا كېـږي چـې    . ه پياوړې كېږييې د باور روحي  

زموږ څـومره نـور اتـالن بـه د تـاريخ د پېښـو پـه ګردونـو كـې پـټ                       
 د واك او ځواك انډول برابـر        ،وي، كاشكې زموږ د تورې او قلم      

واى، بيا به نو زمانې زموږ د اتالنو پر څېرو د هېرېدا ګردونه نـه               
  .يشووو خپاره 

 د تــاريخ تيــاره ګوټونــو تــه د حــداد صــاحب دې كــور ودان وي،
ننـــوت او پـــه خپـــل ژورليـــد او لرليـــد يـــې پـــه لعلونـــو ســـترګې    

د مېړانـې او  . ( ولګېدلې او هغه يې له ايرو نه ځـال تـه راوايسـتل           
كې د مېړنتوب او سړيتوب نورې ډېـرې خبـرې هـم            ) مېړنو خبرې 

شته، چې د هر مېړني او نيم مېړنـي لپـاره يـې لوسـتل ډېـر ګټـور                   
  .اړكي په بيا بيا لوستلو ارزيد كتاب پ. دي

كله چې د مېړنو خبرې كېږي نو طبعاً مېړنـي د سـړي ذهـن كـې                 
انځورېږي، هو همداسې يو بـل مېړنـى هـم د سـتاينې او يـادونې                

ــولې او      . وړ دى ــې، ول ــادوم چــې مين ــال پښــتونيار ي ښــاغلى اقب

www.pdfbooksfree.blogspot.com

www.pdfbooksfree.blogspot.com

ترتیب و پیشکش سعیدخان

Pakistan Virtual Library www.pdfbooksfree.pk



  

  

  99

جذبې يې دى لـه خپـل هېـواد، ولـس او ملـي ژبـې سـره د مينـې د                      
  .ويۍ پوړۍ ته رسولى دىسرتېرۍ او سرغند

ښـاغلى پښـتونيار د هغـو افغانــانو لـه جملـې څخـه دى چــې دا       
همغــه . ډېــر كلونــه كېــږي غــرب تــه تللــى خــو غربــي شــوى نــه دى    

ده نـه يـوازې لـه روحـي او فكـري            . پښتون دى او همغه پښتونيار    
پلــوه لــه خپــل هېــواد او خلكــو ســره خپلــه مينــه پــاللې، بلكــې پــه 

س د ټپونــو پــه درملونــه كــې ونــډه   عملــي ډول يــې هــم دخپــل ولــ  
افغان د جګړې پـه كلونـو كـې پښـتونيار     -د شوروي . اخيستې ده 

ډېــرې هلــې ځلــې كــړي چــې د افغانــانو غــږ د نړيوالــو غوږونــو تــه  
په دې تـرڅ كـې ده د ملګـرو ملتونـو د بشـر د حقوقـو لـه                    . ورسوي

ځانګړي استازي ارمكورا سره ډېر منـډې تـرړې كـړي او هغـه تـه           
تان د خلكـو د ژونـد رښـتينى انځـور وړانـدې كـړى             يې د افغانسـ   

پښتونيار نه يوازې د افغانانو د سياسي غمونو په درملونه          . دى
كــې تــر خپلــه وســه ونــډه اخيســتې، بلكــې د خپلــو هېوادوالــو د   
فزيكــي ټپونــو د درملــونې لپــاره يــې هــم د خپلــو خولــو محصــول  

م كـــال راهيســـې پـــه 1989ښـــاغلى پښـــتونيار لـــه . رالېږلـــى دى
ــ ــو، كــوټې،    كن دهار، ننګرهــار، ميــدان وردګــو، غزنــي واليتون

ــه اوږدو كــې د افغــان      ــاد د الرې پ پېښــور او د پېښــور اســالم اب
مهاجرو په كمپونو كـې يـو زيـات شـمېر مهـاجرو تـه دارو درمـل                  
رسـولي او لــه يـو شــمېر بېوزلـو افغانــانو سـره يــې مـالي مرســتې      

  .كړي دي
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 پښـتونيار لـه   د دغو ملـي، اسـالمي او انسـاني هڅـو ترڅنـګ          
څو كلونو راهيسې پـه يـو لـړ فرهنګـي هڅـو هـم الس پـورې كـړى                  
دى، لــه يــو شــمېر فرهنګيــانو ســره يــې مــالي مرســتې كــړي او د    

د . ځينو فرهنګي اثارو خپراوي ته يې په يوازې ځان مال تړلـې ده            
پـه نـږدې   . دې اثر خپراوى هـم د ده د فرهنګـي هڅـو يـوه بېلګـه ده           

لنډه دا چې پښـتونيار     . لګې هم ووينو  وختونو كې به يې نورې بې     
د يــو ملــي هېــوادني ارمــان او د پښــتونولۍ يــو ســر غنــدوى او     
ســوى لــوى پتنــګ دى او پــه دې الره كــې يــې د عملــي او نظــري     

  .قربانۍ ثبوت وړاندې كړى دى
په ټوليز ډول د حداد صاحب او پښـتونيار صـاحب پـه بـاب دا                

 فكـر خاونـدان،     ويالى شـو چـې دوى دواړه د يـوه ملـي ارمـان او              
د همــدغې مينــې مــزي يــو بــل ســره   . الرويــان او هڅونــدويان دي

داسې تړلي چې يو په امريكـا كـې او بـل پـه جرمنـي كـې اوسـي،                    
خو د زړونو مينـې او ولـولې يـې دا واټـن لـه منځـه وړى دى او دا                     
دى د يـوه فكـر او د بـل ملـي ولولــه پـه دې كتـاب كـې سـره راټــول         

زه د همـدې ملـي الرې يـو         .  كېـږي  شوي او لوستونكو ته وړانـدې     
درېــيم الروى او لېــوال پــه داســې حــال كــې چــې د دې كتــاب پــه     

 د نــورو ملــي او  ،ليكلــو او خپرولــو كــې د دواړو هڅــې ســتايم    
  .فرهنګي خدمتونو په الر كې ورته ال زيات برياليتوب غواړم

  په ټوله افغاني او فرهنګي مينه
  اسمعيل يون

  ل كال 1379
پښتونخوا-پېښور
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رين انځور او دده د لنډو كيسو دا ز
  انځوريزه ټولګه

  
اته كاله كېږي چې د هېواد پيـاوړى ليكـوال محمـد زريـن              

لـه پېښـور    (انځور له هجرت نه د يو بل مهاجرت لمـن نيـولې             
اصالً خو هغه   .) نه اروپا ته تللى دى    

ل كال مهاجرت ته اړ شـوى       1369پر  
او تر پېښوره يې ځـان رارسـولى و،         

ه فرهنګـي پلـوه دومـره       خو پېښور لـ   
افغاني ځانګړنې لري، چې سړى پـه       

نـو ځكـه انځـور      . كې نه پـردى كېـږي     
صــاحب د كابــل پــه شــان پــه پېښــور  

كــې هــم خپلــو فرهنګــي هڅــو تــه دوام وركــړ او پــر لنــډ تنــګ  
كلـه چـې يـې د اوږده        . وخت يې څلور عنوانه اثـار خپـاره كـړل         

ــو واوښــت او جرمنــي تــ      ــر غرون ه ســفر لمــن ونيــوه، د قــاف ت
ورســېد، نــو ښايســته ډېــره مــوده؛ كــابو پنځــه كالــه دده پــه     

پـه دې مـوده كـې دده        . فرهنګي كار كې خنډ او ځنډ پېښ شو       
زيــاتې تخليقــي او كــره كتنيــزې ليكنــې خپــرې نــه شــوې، نــو 
ځكــه خــو زمــوږ لــه هېــواد مېشــتې فرهنګــي چاپېريــال ســره   
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مــه ) ج(داســې اندېښــنې او فكرونــه  پيــدا شــول، چــې خــداى
ويـديز كلتـور د جـاذبې دومـره ځـواك لـري، چـې د                كړه ګنې ل  

انځور غوندې يوه پخه ادبـي سـټه يـې هـم پـه ځـان كـې دل او                    
  (!)حل كړه

ــواك،    ــوده كـــې دده ذهنـــي او فزيكـــي واك و ځـ ــه دې مـ پـ
فرهنګــي مينــې او ولــولې د لويــديز فرهنــګ لــه خــوږو تــودو 
سره يـوه سـتړې او نـا انډولـه مبـارزه وكـړه، خـو پـه پـاى كـې                      

ه چې انځور د خپل فكري، فرهنګي بلوغ او ملي          څرګنده شو 
ــدې        ــز الن ــر فرهنګــي يرغــل او اغې ــورو ت ــه د ن ــه كبل ــولې ل ول
رانغــى، بلكــې هلتــه ال زيــات خپلــې ټــولنې تــه د فرهنګــي        

تــر ټولــو غــوره فرهنګــي خــدمت يــې پــه    . خــدمت جوګــه شــو 
جرمني كې د يو شمېر نـورو افغـان ليكوالـو، فرهنګيـانو او              

د افغانســتان د كلتــوري ودې ټــولنې فرهنګپــالو پــه مرســته 
مـه مېـوه    )25(جوړول و، دا كتاب د همـدې فرهنګـي ټـولنې            

زمــوږ د كلــي  . ((ده، چــې خپلــې ټــولنې تــه يــې ډالــۍ كــوي      
 داســـتاني ټـــولګې څخـــه وروســـته دا د انځـــور  تـــر)) پـــاڼې

صـــاحب د كيســـو بلـــه ټولګـــه ده چـــې درنـــو لوســـتونكو تـــه  
يكوال له خپلې   ددې ټولګې په خپرېدو سره ل     . وړاندې كېږي 

. ټولنې سره نور هم خپل ذهني او رواني پيوستون څرګند كـړ       
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هغه كه له جسمي پلوه له خپلې ټولنې څخه ډېر لرې دى، خـو              
  .ذهن او روان يې د خپلې ټولنې غمونه او دردونه شمېري

په دې لنـډو كيسـو كـې كـه ليكـوال لـه يـوې خـوا پـه زياتـه                
بـل پلـوه د ليكـوال       كچه د خپلې ټولنې انځورونه  باسـي، لـه           

ذهني، فزيكي او كيسه ييز چاپېريال او نړۍ ليد هـم پـه كـې               
  .پراخ شوى دى

د اكثــرو كيســو لپــاره داســې پېښــې ټاكــل شــوي او يــا پــر  
داسې پېښو كيسې ليكل شوي، چې هغه زموږ په ټولنه كې           

ددې كيسو پېښې په حقيقت كـې د     . ډېر ځله پېښې شوې دي    
ړ او بېلګـې دي، چـې زمـوږ    هغو ګڼو او بېالبېلو پېښـو نچـو      

ــكېرلې ده   ــې او اسـ ــې ځپلـ ــه يـ ــوم   . ټولنـ ــوږ كـ ــرې زمـ ــه چېـ كـ
هېوادوال ددې ټولګې كومه كيسه ولولي، نو هغې تـه ورتـه            
ډېرې نورې پېښـې بـه يـې پـه ذهـن كـې تـداعي شـي او ان پـه                      
خپله به هم ځان په هغه پېښه كې د يوه پوره او نيمـه ښـكېل،      

توګه احسـاس كـړي،     ځپل شوي او استعمال شوي كركټر په        
 په همـدې كـې دى چـې د هغـه د اثـر               ،د يو ليكوال مهارت هم    

په هنداره كې د ټولنې هر وګړى په يـوه نـه يـو ډول خپـل ځـان                   
كه يو بهرنى شخص دا كيسې لولي نو بيا هم زموږ د            . وويني

www.pdfbooksfree.blogspot.com

www.pdfbooksfree.blogspot.com

ترتیب و پیشکش سعیدخان

Pakistan Virtual Library www.pdfbooksfree.pk



  

  

  104

ټولنې له څو لسيزو ستونزمن او ترخـه ژونـد څخـه يـو عينـي                
  .او ټوليز تصور اخيستالى شي

ويـديزه ټولنـه كـې د ليكـوال مېشـتېدنې هغـه ددې وړ               په ل 
كړى چې د دوو سره لـرې، متفـاوتو او ان متضـادو كلتـوري               
ټولنو كلتوري قضاوتونو او پر انسـاني ژونـد د هغـو اغېـزو          

  .ته متوجه شي
پـه كيسـه كـې د يـوې پېښـې پـه             )) ګلونه ګودرونه ((هغه د   

بــاب د دوو متضــادو كلتورونــو د چلنــد تصــوير او تصــور      
وړاندې كوي، چې څنګه د يوې ټولنې خلك په يوه كلتوري           

 يوې پېښې ته د كركې په سترګه ګـوري خـو پـه بـل                چاپېريال
 بيا تر هغې څخه څو ځله سـخته پېښـه      كلتوري چاپېريال كې  

  .د خوشالۍ په جشن نمانځي
كـې احمـدخان د حيـات خـان د     )) ګلونـه ګودرونـه كيسـه   ((

ه د هغـه پـه وينـو سـره          يوې جزيي تېروتنې لـه كبلـه خپلـه تـور          
كړه، خو په دې يې هم د احساساتو لمبې غلې نه شوې او بيا              

پـه وينـو    ) مينـو (يې همدا په وينو سره توره د خپلې مېرمنې          
يـو وخـت    . يې بې موره كړ   )) منور((هم  سره كړه او خپل زوى        

منور لوى شو، ډاكټر شو، لويديزه ټولنه كې د كـار او برخـې     
 احمدي يوه ورځ يوې داسې خوښۍ       خاوند شو، ډاكټر منور   
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ــه بلــل شــوى و چــې    ــاړ  )) د كــاترين((غونــډې ت ــه وي د واده پ
جوړه شوې وه، كاترين د ډاكټر احمدي همكاره وه او په يـوه    
طبي موسسه كې يې سره كار كاوه، دا د كـاترين درېـيم واده              

  .و، دا ځلې يې له يو شتمن سره واده كړى و
 جـام پـه الس درېـدلى        د واده د محفل په منځ كې يـو څـوك          

ــه       ــړه ت ــوي مې ــاترين او د هغــې ن ــه ك ــه امل و، چــې ددې واده ل
دى د كـاترين د     . دا د كاترين لـومړنى مېـړه و       . مباركي ووايي 

درېيم مېړه دوست هم و او دواړو په ګـډه دې واده تـه رابللـى                
  .و

ډاكټر منور احمدي هم همدې واده تـه رابلـل شـوى و، خـو               
چـې د واده پـه ځـوږ، شـرنګ او           لكه ډاكټـر منـور احمـدي تـه          

وږمــو كــې هغــه د خپــل كــور پخــوانۍ پېښــه وريــاده شــوه، د 
خپل پالر د تورې ګوزارونه او د خپلې بې ګناه مور چغـې او              

دا تقريبــاً د . فريادونــه، نــو د خوښــۍ لــه غونــډې څخــه ووت  
سره ورته پېښو په باب د دوو متضادو ټولنو كلتوري چلنـد            

 هغــو ژور او  د مهــارت ســرهڅرګنــدوي، چــې ليكــوال پــه ډېــر
  .روڼ تصوير وړاندې كړى دى

ــه دي هســك   (( ــه ن ــه غرون ــم همداســې د دوو   )) دلت كــې ه
ټولنــو د ارزښــتونو پرتلنــه شــوې او ليكــوال پــه كــې د يــوې     
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وروســـته پـــاتې ســـاتل شـــوې او يـــوې پرمختللـــې ټـــولنې د  
ــه او تلنــه كــړې ده    كــه . انســاني او كلتــوري ارزښــتونو ارزون

ندانه سره هېڅ اشنا هم نه وي او يوازې دا څوك له لويديز ژو
د ژوند  )) ښاغلي فيشر ((لنډه كيسه ولولي او په هغې كې د         

وروستي برخليك ته نظـر وكـړي، نـو ټولـه غربـي ټولنـه او د                 
هغـــې انســـاني ارزښـــتونه د همـــدې يـــوې كيســـې لـــه مخـــې  

كيسـه پـه ټـوليز      )) دلته غرونه نه دي هسـك     . ((ارزوالى شي 
ــه د    ــه ښــكلې بڼ ــه د ژورې   ډول پ ــولنې د ژوندان ــويې ټ ــوې ل ي

  .انځورنې له كبله يو ادبي شهكار ګڼل كېدى شي
لنـــډه كيســـه د جګـــړه ييـــز مهـــال او تـــر هغـــه )) هـــډوكي((

وروسته پېر د يوه جنګيالي انځورنه كوي، چې حاالتو پـرې           
په پاى كې د خپل پـالر هـډوكي هـم وپلـورل او پـه دې ډول د               

  . ستوني تېر شوليوې ټولنې ماضي او حال د جګړې تر
لنــډه كيســه هــم زمــوږ د شــل كلنــې غميــزې د   )) عريضــه((

يــوې اساســي برخـــې داســې يــو دردوونكـــى، خــو روښـــانه      
تصوير باسي چې څوك په كې په رښـتينې مينـه د ګروهمنـې         

صابرې ترور  (جګړې په نامه د خاورو تل ته ورسېدل، لكه د           
ېدل، او ځينې نور بيا پاريس او نورو ځايونو ته ورس         ) زامن
  ).يماجان(لكه 
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لنـډو كيسـو كـې هـم د     )) ډول د كلي سندربول او غـال      ((په  
ګروهې په نامه د نغمو او سندرو پـر سـتوني د يـو تېـر شـوي                  
كينه ييز ناتار او يرغل انځـور ايسـتل شـوى او د يـو يرغمـل       

  .شوي او تاال شوي كلتور انځورنه ګڼل كېږي
ېــرې د دې ټــولګې زيــاتره لنــډې كيســې ددې وړ دي چــې ډ 

خبـــرې پـــرې وشـــي، خـــو دا چـــې خپلـــه دا ټولګـــه د درنـــو        
لوستونكو مخې ته پرته ده، نو زه نه غواړم چې خپلې خبـرې             
تر دې اوږدې كړم، باور لرم چې د دې مجموعې زياتره لنډې            
كيسې به د لوستونكو په ذهن كې تر ډېره وخته پاتې شي او             

  .هغه به ښكلې او ښې وارزوي
 زيـاتو بريـاوو او نـورو فرهنګـي          قدرمن ليكوال ته يې د ال     

  .هڅو هيله كوو
  

  په مينه او درناوي
  محمد اسمعيل يون

  سلواغه-لمريز كال1379
  پېښور
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  :))د حقوقو بنسټونه(( 
د استاد ستانيكزي يوه ګټوره 

  پوهنيزه هڅه
  

لكـــه څنګـــه چـــې څرګنـــده ده د اوږدې جګـــړې لـــه املـــه كابـــل   
 تـه ډېـر زيـات زيـان       پوهنتون او د هېواد نورو پـوهنيزو مركزونـو        

اړول شــوى، زيــات شــمېر پــوهنيز كتابونــه يــا ســيزل شــوي او يــا   
ــوټ شــــوي دي  ــه پــــوهنيز  . لــ ددغــ

د ډكولو لپاره د نورو     ) خال(تشيال  
زيــاتو پــوهنيزو كتــابونو چــاپ او    

  .خپراوي ته ډېره اړتيا ده
له نېكه مرغـه يـو شـمېر افغانـان           
په تېره بيا فرهنګيان او فرهنګپـال       

دننه دي كه بهر، ددغـه      كه تر هېواد    
پوهنيز تشيال د ډكولو لپـاره هانـد        

  .و هڅه كوي
د افغانســتان د كلتــوري ودې ټولنــه چــې پــه جرمنــي كــې د يــو   
شــمېر افغــان ليكوالــو او فرهنګيــانو لــه خــوا جــوړه شــوې او يــو   
شمېر غړي يې د همدغه كابل پوهنتون فارغان او اسـتادان دي،            
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رهنګـي او پـوهنيز خدمتونـه       په ټينګه پتېيلې چې هېواد تـه وړ ف        
دې ټولنې تراوسـه پـورې پـه لسـګونو، پـوهنيز، تـاريخي              . وكړي

كابــــل . او ادبــــي آثــــار خپــــاره كــــړي دي او دا لــــړۍ ال دوام لــــري
پوهنتون سره ددې فرهنګي ټولنې د يادونې وړ مرسته دا وه چـې        
د كابل پوهنتون علمي مجلې د لومړۍ ګڼې تر خپراوي وروسـته            

ددې . ې مجلـې چـاپ لګښـت تـه اوږه وركـړې ده            يې تر دې دمه دد    
خپراوى ددې ټولنې بله ډالـۍ ده چـې         ) د حقوقو بنسټونه  ( كتاب  

د كابـل او د هېــواد د نــورو پوهنتونــو محصـلينو تــه يــې وړانــدې   
  .كوي

څــو مياشــتې وړانــدې د كابــل پوهنتــون د حقوقــو پــوهنځي       
رئــيس ښــاغلي مــال محمــد فــاروق جاللــزي صــاحب او اســتاد        

ستانيكزي د حقوقو پوهنځي د محصلينو د يوې مهمـې       نصراهللا  
مــا د دوى . اړتيــا پــه توګــه ددې كتــاب د چــاپ هيلــه څرګنــده كــړه 

ــه د       ــولنې ت ــه جرمنــي كــې د افغانســتان د كلتــوري ودې ټ ــه پ هيل
ليك له الرې ولېږلـه او دا دى تـر څـو مياشـتني ځنـډ وروسـته دا                   

  .اثر چاپ شو
ېواد د فرهنګي رغـونې      ټول افغانان د خپل ه     ،موږ هيله من يو   

يـو ځـل   . او بډاينې لپاره همدا شان يو بل تـه السـونه سـره وركـړي          
بيا د خپل هېـواد تـاال شـوې فرهنګـي شـتمنۍ راټـولې او د خپـل                   

زه د . هېــواد فرهنــګ د بــډاينې لپــاره ګټــور ګامونــه پورتــه كــړي   
كابــل پوهنتــون د كــدرونو پــه اســتازولۍ د افغانســتان كلتــوري 
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نــه كــوم، كــور ودانــى ورتــه وايــم او قــدرمن   ودې ټــولنې څخــه من
استاد پوهنيـار نصـر اهللا سـتانيكزي تـه د كتـاب د چـاپ لـه املـه                    

  .مباركي وركوم
  په فرهنګي مينه

  پوهنيار محمد اسمعيل يون
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حاكمه مجنگي جنايتكارانو  د
  يوه ملي اړتيا ده

  
دثـور پـر اوومـه نېټـه        ل  كال    1357د  كله چې په افغانستان كې      

عقيــده يــي بحــران او ((ې ثبــاتي پيــل شــوه، نــو ورســره سياســي بــ
هـــم رامنځتـــه )) دمعنويـــت ســـقوط

ــه     ــواوې پـ ــولې خـ ــولنې ټـ ــول، دټـ شـ
ل كــــــال د 1358د. لړزېــــــدو شــــــوې

مرغــومي پــر شــپږمه نېټــه دبهرنــي     
يرغل پـه پيـل سـره، د هېوادكـورني          
كـــړكېچ نړيوالـــه بڼـــه ونيـــوه او نـــور  

لنـډه دا   . پراخ اړخونـه يـې پيـدا كـړل        
د پـر داسـې يـور سـور         چې ټـول هېـوا    

تنور  او اورنـۍ بټـۍ بـدل شـو، چـې             
  . لكه د نينې وريتېدل او نورو يې ننداره كوله كېافغانان په

تراوسه پورې چـې بشـر او پـه ځـانگړي ډول دبشـري ټـولنې هـر         
ځانگړي ملت  څومره جګړې او زيانونه زغملي، د څـومره والـي،         
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ې  غميـزې سـره د       پېچلتيااو څرنگوالي له پلوه د افغانانو  له درن        
ددې غميزې او ستر ناورين له امله زمـوږ اولـس       . پرتلې وړ نه دي   

خپلــه زياتــه مــادي او مــانيزه شــتمني بــايلوده،ان داچــې پــر هغــو   
ارزښــتونو يــې هــم ډول ډول ســيوري خــواره شــول چــې دوى يــې د  

دا زيانونـه كـوالى   . دومره قربانيو په بيه ګټلو ته حاضـر شـوي وو      
  :ته ياد كړوشو په لنډيز سره دل

 كلنې جګړې په ترڅ كې  پـه هېـواد كـې              22د   :اقتصادي 
څخـه زيـاتې  لـويې او وړې فـابريكې، كارځايونـه،             ) 2000(تر  

كارخونې، السي صنعتي دستګاوې او نور  توليدي وسـايل           
 .له منځه وړل شوي دي

ــوونيز  ــه   :ښــ ــه كچــ ــواد پــ ــول هېــ ــل ) 3500( دټــ بېالبېــ
 افغانـــــانو  د ښـــــوونځي تبـــــاه شـــــوي او د لـــــس مليونـــــه      

 .لوستوالېدو مخه نيول شوې ده

ــوهنيز  ــې،    :پـــ ــوارلس  موسســـ ــړو  څـــ ــوړو زده كـــ  د لـــ
پوهنتونونه، پـوهنځي او  د ښـوونكو  د روزنـې موسسـې يـا                

دټـول هېـواد  پـه       . په نسبي او يـا بشـپړ ډول زيـانمن شـوي دي            
ــر   ــواد  او    )50(كچــه ت ــان د هې ــوړ زده كــړي افغان ــات ل زرو زي

 .وي ديمسلك پرېښودلو ته اړ ش

 يــو نــيم مليــون افغانـان شــهيدان شــوي، يــونيم  :وګړنيـز  
مليون معيوب او معلول شوي او شپږ مليونه  مهاجرت ته اړ            
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مليونه  په   )9(مليونه  اټكلي نفوس څخه      )15(شوي، يانې تر  
هغـه پـاتې  هـم تـر     .  ښكاره  ډول له خپلې ټولنې بېـل شـوي دي   
 .هېواد دننه نتل شوي او  ځپل شوي دي

ــولنيز  ــه    :ټـ ــولنې اډانـ ــه  دټـ ــه كبلـ ــارونو  لـ  د همـــدغو ناتـ
ښورول شوې، هڅه شوې چې د افغاني ټولنې د  ټـولنيز نظـام      
ــر      ــه الرې  د واك د طبيعــي  او اصــلي ســرچينو پ د گــډوډۍ ل
ځاى  نوې او مصـنوعي  سـرچينې  د ټـولنې الرښـوونه وكـړي                 

ټــولنيز  بحـران الپســې ســخت كــړي،  -ې ډول  سياســيداو پـه  
ــو  د اق  ــواد كــې  د      ځكــه ن ــه هې ــر بنســټ  پ ــت  پ ليــت او اكثري

 .سياسي واك  وېشلو  شعارونه  زيات شوي دي

لويـو چـاپخونو  پـه    ) 15( په خپرنۍ برخـه كـې د       :خپرنيز 
تـر  . ګډون  د هېواد  ټول چـاپي امكانـات  لـه منځـه وړل شـوي                 

 .مليونه زيات  كتابونه، لوټ او سېزل شوي دي) 20(

 د اردو مـوزيم،  دهـډې         د هېواد ملي مـوزيم ،        :تاريخي 
موزيم او نور سيمه ييز موزيمونه لوټ شـوي او سـيزل شـوي              

د ملي موزيم  ديولك تـاريخي اثـارو لـه جملـې  څخـه پـه                  . دي
 .سلو كې  اويا قيمتي اثار غال شوي دي

 دهېواد اصيل افغاني فرهنگ د مسخه كولـو         :كلتوري 
ټولـه  شعارونه  راولېږل شـول،      )) سره ، شنه او سپين    ((لپاره    

افغاني ټولنه پرې  مسمومه شوه، اوسنى هېـواد  مېشـتى او             
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بهــر مېشــتى ځــوان پښــت پــه ډېــره مشــكله  پــر دې پــوهېږي،  
د يــو  هېــواد او قــوم  )) زه څــوك يــم او دكــوم تــوك يــم : ((چــې

رغنــده فكــري تــوكي؛ هېــواد پالنــه، ژبپالنــه او دينپالنــه د       
 ډېـره   اقتصادي ټيكاو د نشـتوالي او نـورو سـتونزو لـه كبلـه               

 .ځال او غوړېدا نه لري

 دتېرو  دوو سوو كلونو به بهير كې په هېواد كې            :پوځي 
له خپلو  ګڼـو تجربـو سـره يـوه مسـلكې  اردو رامنځتـه شـوې                   
وه، ددې  اردو جوړښت  او اډانه  هم لـه خپلـو  ټولـو وسـايطو                   
سره  له منځه والړه او نور داسې زيانونـه رامنځتـه شـول،چې              

د روغــې ســټې  لپــاره ناســور ټــپ گڼــل ديــوې واحــدې ټــولنې  
 .كېږي

خــو راځــو دېتــه چــې دا ټــول كارونــه پــه خپلــه وشــول او كــه چــا   
وكړل او يا چا دچا په واسطه تر سره كړل؟ پرته له دې چې ددې يـا          
هغــې ډلــې او يــا ددغــه او يــا هغــه شــخص نــوم واخيســتل شــي،     

هرڅوك چې په دې  پورتنيو  زيانونو كې په يو نه يو ډول شـريك        
وي، خپلـــو خلكـــو، هېـــواد او انســـاني وجـــدان تـــه مالمـــت  دي  

  .اوبايد محاكمه شي
ــره ټولنـــه كـــې ددې ډول     ــه چـــې څرگنـــده ده ، پـــه هـ لكـــه څرنگـ
اشخاصو دسـزا او محـامكمې لپـاره ځـانگړي اصـول وي، زمـوږ           
ټولنه  هم غواړي  د ټولې انساني ټولنې ديوه هډ  په توگه له دغـو                 
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نايتكـاران محاكمـه كړي،خـو      اصولو څخه ګټـه پورتـه كـړي او ج         
په خوا شينۍ سره بايد ووايو، چې زموږ ولس  د يـو داسـې سـتر                 
ايــډيالوژيك جنــگ قربــاني شــو، چــې زحمــت يــې مــوږ وليــد او   

  ...راحت يې نورو
كلنـې غميـزې  پـه پيـل كـې داسـې             23زموږ په هېواد كـې ددې       

هيلـــه  كېـــده چـــې  د هېـــواد دا جنايتكـــاران بـــه هېڅكلـــه  هـــم لـــه 
نه خالص نه شي، خو كله چې جګړه پراخېده او بهرنـى            محاكمې    

يرغلگر پر شا تمبول كېدل، دسياسي لوبـو ليـدلورى هـم ورسـره              
بدلېده، بيا داسې وخت راغى، چـې نويـو ارزښـتونو د پخوانيـو             
ارزښــتونو ځــاى وينــو او پــه پــاى كــې  پــه وجــدان  او ژونــد گټلــې 

  .هيله  د سياست د بازار ښكار شوه
 روسپالي ببرك  كارمل  پـه واكمنـۍ كـې ديـو              د روس پلوي او   

ډولـه  ) 93(زنداني د خولې خبره  ده، چې مـوږ  زنـدانيانو تـه يـې                 
د (( ســـزاګانې  راكـــولې او مـــوږ يـــې پـــرې كړولـــو، مـــوږ تـــه يـــې  

ويل، خو يو وخت  بيا داسې راغى، چـې          ))  امپراليزم ګوډاګيان 
  . اه يوړهد امپراليزم  غېږې ته  پن))  امپرياليزم دښمنو((همغو 

خواشـــينۍ خبــــره دا ده چـــې  روس پلــــوو    زمـــوږ ولـــس تــــه  د  
كمونيستو ډلو  لويديځ ته پناه يـوړه اويـو شـمېرجهادي ډلـو بيـا                

  .دروس غېږې ته  ځان ګوزار كړ
ښاغلى سلطان علي كشتمند چـې لـس كالـه  د كارمـل  د روس                 

ــوي ك ــدراعظم و، د   مپلـــــــــــ ــت صـــــــــــ ــټ حكومـــــــــــ ونيســـــــــــ
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ه يــوړه اوښــاغلي ربــاني او غېــږې تــه پنــا ) انگلســتان(امپراليــزم
ښــاغلي احمــد شــاه مســعود چــې دځينــو د ادعــا او گومــانونو لــه   
مخې  يې لس كاله د روسـانو پـر ضـد جګـړه كـړې وه، د كمـونېزم                    

دا بېلګــې ډېــرې زيــاتې . لــه ګرېوانــه ســر راوكښــه) روســيې(مــور
دي، لــه دې دوو بېلګــو څخــه ښــكاري، چــې د افغانســتان د شــل   

 ډلــو اودهغــوى مشــرانو هــېڅ ډول كلنــې غميــزې اكثــرو سياســي
سياســـي اخـــالق او ســـپېڅلى بشـــري وجـــدان نـــه درلـــود او كـــه   

  .درلودالى يې نو داسې نه كېدل
دهېواد  ملي مبارز استاد  پوهنوال محمدعثمان روسـتار تـره             

كې د هغو مليونو افغانـانو  يـوه بېلګـه  او اسـتازى دى، چـې  د                    -
ې د سـره ښـكېالك      سياسي جنايت قرباني شوى او زيات كلونه ي       

ــاللى دى  هغـــه  د يـــو ژور او ځېـــرمن ليكـــوال او  . ســـور زنـــدان گـ
سياستپوه په توګه داسې  وخـت  او حـاالتو كـې  خپـل ګټـور  اثـر                     

وليكه، چـې   ) په افغانستان كې د جګړې جنايتكارانو محاكمه      (
نــــږدې ده  د افغانســــتان جګــــړې او  بــــدمرغيو د جنايتكــــارانو  

. وږ د اوسـني  پښـت لـه يـاده ووځـي            موضوع  دنړۍ له ذهنه  او زم       
استاد تره كي د خپل دې اثـر پـه ليكلـو سـره خپـل ملي،هېـوادنى         
او  انساني رسالت ترسره كړ او دا سـتره موضـوع يـې لـه هېرېـدو                  

اسـتاد خپـل اثـر د پـوهنيزو اصـولو  لـه مخـې  پـه                   . څخه وژغورلـه  
دومره سړه سينه  ليكلـى، چـې هېچاتـه  پـه كـې  د كينـې لـه مخـې                

 نــه ده نيــول شــوې، بلكــې  ده د جنايــت  څرنگــوالى تشــريح   ګوتــه

www.pdfbooksfree.blogspot.com

www.pdfbooksfree.blogspot.com

ترتیب و پیشکش سعیدخان

Pakistan Virtual Library www.pdfbooksfree.pk



  

  

  117

هغه څوك چې د جنايتونو  د تشريح  په دې هنـداره كـې               . كړى دى 
خپل ځان او څېره ديو عامل په توگه وويني، طبعـاً بـه جنايتكـار               

پـــه دې كتـــاب كـــې  د . وي او دخپـــل ولـــس پـــر وړانـــدې مســـئول
ــاپېيلتوب اصــول پــه ټينگــه مراعــت شــوي، دملــي او      ــو ن نړيوال

اصـــولو  او معيـــارونو لـــه مخـــې جنايتونـــه  ډلبنـــدي شـــوي او د   
هــر چــا چــې دا . جګــړې حقــوق او د بشــر حقــوق تشــريح شــوي دي 

  .حقوق تر پښو الندې كړي وي، هغه جنايتكار گڼل كېږي
ددې كتـــاب  بلـــه ښـــېګڼه داده، چـــې د جنايتكـــارانو د نيـــونې 

نې  په بـاب     اويوې ملي او يا نړيوالې محكمې ته د هغوى د سپار          
  .هم الرې چارې په كې په ګوته شوي دي

كه چېرې ددې كتاب پر محتوياتو عمل وشـي، پـوره بـاور دى              
چــې  جنايتكـــاران بـــه د خپــل عمـــل ســـزا ووينــي، كـــه چېـــرې دا    
جنايتكاران  محاكمه نه شـي،  نـو ددې مانـا بـه دا وي چـې  زمـوږ            

ه، ځكــه پـه ټولنــه كـې  د نــورو  جنـايتونو  لپــاره هـم الره خالصــه د    
چــې راتلــونكي جنايتكــاران بــه د خپــل ژونــد  برخليــك  لــه تېــرو  

هغو سره يو شان  وگڼي او كه چېرې محاكمه شي، نـو گټـه بـه يـې        
دا وي چې  د راتلونكو جنايتونو مخه به ونيول شي او هغه غصه              
او عقده چې د ملت پـه زړه كـې ددې  جنايتكـارانو لـه السـه پيـدا                    

، ټولنه به  د نظم  او سالم ژوند خواتـه             شوې، هغه به هم  اوراه شي      
  .روانه شي او د سوكاله ژوند  هيله او ډاډينه به يې پياوړې شي

www.pdfbooksfree.blogspot.com

www.pdfbooksfree.blogspot.com

ترتیب و پیشکش سعیدخان

Pakistan Virtual Library www.pdfbooksfree.pk



  

  

  118

زه د هېــواد تكــړه ملــي مبــارز، ځېــرمن ليكــوال او سياســتپوه   
ښاغلي اسـتاد پوهنـوال محمـد عثمـان روسـتار تـره كـي تـه ددې               
ارزښـــتمن كتـــاب د چـــاپ لـــه املـــه  مبـــاركي وايـــم او د نـــورو        

  .ليتوبونو هيله يې كومبريا
ښــاغلي محمــد حيــدر اقبــال پښــتونيار هــم د زيــاتې مننــې او     
ستاينې وړ بولم، چې ددې كتاب  د پښتو او دري دواړو متنونـو            
چاپ لګښت ته يې اوږه  وركړه او خپل ملـي او فرهنګـي رسـالت                

  .يې يو ځل بيا په زبات ورساوه
  په فرهنگي مينه او درناوي

  يونپوهنيار محمداسمعيل 
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  لغمان او اوسنى فرهنگي بهير
  

كله چې موږ د پښتو ولسي شـاعرۍ او پـه تېـره  بيـا  معاصـرې       
شاعرۍ  ته گورو، نو د لغمان ونډه  مو په كې ډېره زياتـه سـترګو                 

ســـترگو تـــه كېـــږي، پـــه ولســـي 
شاعرۍ كې  له شيخ احمد خـان        
، مال عبـدالحنان، محمـدنور،      
حياخــــان، الينگــــاري، پټــــان، 

ــق  ــران، عاشـــ ــاد، حيـــ  اهللا فريـــ
عسكرچاالك،مختار،بســـــــــم 
ــارف   ــاريوال، عــــــــ اهللا گلكــــــــ
ــم اهللا   ــاډيوان،غمخور، بســـ گـــ

 او نورو  په سـلگونو       چلمټيوال
ــاعرانو لـــــه ادبـــــي   ولســـــي شـــ

مرغلرو رانيولى، بيا د ښايسته گل تـر لوڅـو نظمـي ټوټـو پـورې                
ټول هغه څه دي، چې د كلونو  په اوږدو كې  يې د لغمـان د خلكـو                   

خــړوب كــړي او كلــه  چــې بيــا لــه دې خونــدورې  زړونــه او ذهنونــه 
اوبې تكلفـه شـاعرۍ سـره د لغمـان د ولسـي سـندرغاړو، گلكـي                 
اســـتاد، مالگـــي اســـتاد،  پاينـــده محمـــد، شـــا ګـــل، روژه ګـــل، 
عزيــزاهللا،  نصــراهللا، اشــرف او نــورو د ســندرو شــور هــم ملگــرى    
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 نو نه يوازې يې د لغمـان ولسـي شـاعري ځلـولې، بلكـې د                 ،شوى
د لغمـان د  . نوم يې  هم ښـه ځلـولى او روښـانه كـړى دى             ټول لغمان   

طبيعــي ښــكال شــاعرانه او ښــكالييز چاپېريــال تــر څنــگ ښــايي  
دلغمان د ولسي شاعرۍ  او موسيقۍ پاخه بنسټ اوگـډ امتـزاج             
علـــت بـــه وي، چـــې د لغمـــان پـــه زيـــاترو او ياكـــه ووايـــو د ټولـــو 

  .اوسېدونكو په ذهن او خيال كې دشاعرۍ تومنه پرته ده
ه ټول لغمان كېې به داسې ډېر كم څوك پيدا شي، چې د هغـه                پ

دې د شاعرانو  څوبيتونه  له يـاده نـه وي زده او داسـې خلـك خـو                   
 تر يوه ځايه    ،په لسګونو زره دي چې يو ځل يې د شعر لمن نيولې           

كــه دا تېــر درې ويشــت كلنــه غميــزه نــه . يــې ورســره مــزل كــړى دى
ــاعرۍ او   ــي شـ ــان ولسـ ــې او دلغمـ ــيقۍ   واى راغلـ ــي موسـ   ولسـ

 نـو پـوره بـاور       ،همداسې غـاړه غـړۍ تـر دې دمـه رارسـېدلې واى            
  .دى، چې نن به د لغمان  شاعري نوره هم ښه شوې وه

 نــو د پښــتو پــه معاصــره    ،كــه لــه ولســي شــاعرۍ راتېــر شــو     
ــه ده، د پښــتو د        ــره پخــه او درن ــډه ډې شــاعرۍ كــې هــم لغمــان ون

د ) د الفـت  اسـتا (معاصرې شاعرۍ له پنځـو سـتورو يـو سـتورى            
لغمان پر اسمان ځلېدلى، له غالم  حسن خان سـاپي، اسـتاد گـل               
پاچا الفت،  سعيد افغاني، منـان ملگـري رانيـولې بيـا داوسـني               
پړاو تـر كـاوون تـو پـاني، اسـحق ننگيـال، شهسـوار سـنگروال،                 
عزيز تحريك او پـه سـلګونو نـورو ټولـو د پښـتو لمـن ډكـه كـړې          

  .خدمت كړى دىاوښه په مينه او اخالص يې ورته  
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د څېړنې او پلټنې په ډګر كې كه موږ يوازې د سـرمحقق زلمـي               
خولـه مـو پـرې ډكېـږي او د ويـاړ        نو،  هېوادمل خدمتونه ياد كړو   

وزرونه مو پرې غوړېږي او كله چې بيـا د چـاپ او خپرونـې خبـره                 
) اسدسـاپى (كوو،نو هلته خوبيا هـم لغمـان يـو زمـرى خپرنـدوى            

ونو، نه په سلګونو عنوانه كتابونه       لري، چې تر اوسه يې په لسگ      
شمېر زرگونـو ټوكـو     يې  خپاره كړي  او كه خداى كول يو وخت به           

  .ته هم ورسېږي
يـو بـل نوښـت وكـړ     ) ممنـون مقصـودي  (د تمثيل په هنر كې بيا      

او  د كوڼدې زوى په سريال كې د مركزي رول په لوبولـو سـره يـې                  
ه په هنـري ډګـر كـې        ك. په تمثيلي ډګر كې هم د لغمان تله درنه كړه         

د لغمانيــانو د ونــډې پــه بــاب هــر څــومره وغږېــږو اوډېــر څــه هــم     
اوس زمــا د قلــم څوكــه دې خبــرې ډېــره . وليكــو بيــا بــه هــم كــم وي

نيولې، چې زه خپلـه لغمـانى يـم او مـوږ  بيـا دهغـو سـپاهيانو پـه                     
شان نه يو چې خپل ځان خپله  ستايي، خو كه  زه د گـران هېـواد د                   

و بيا خـو  بـه مـې زمـوږ  د پېښـوريانو ورونـو پـه        بلې سيمې واى ن  
اصطالح د لغمـان خلكـو د هنـري خـدمت حـق ادا كـړى واى ، خـو               
اوس يوازې غواړم په لغمان كې د تاندادبي بهير او ددې تذكرې            

  :په اړه څو  لنډې څرگندونې وكړم
څلور كاله د مخه له ډېر اغزن سياسـي اوذهنـي چاپېريـال سـره               

 ځوانـو ليكوالـو او شـاعرانو وپتېيلـه چـې            سره د لغمان يو شمېر    
په لغمان كې يو ازاد او خوځنده ادبي غورځنگ پيل كړي، دوى            
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كه  هـر څـومره هڅـه وكـړه، چـې د ټـول لغمـان پـه كچـه د يـو ادبـي                          
خوځون هسته جوړه كړي، خو دهغه وخت د لغمان او په تېـره بيـا               
د كابــل فرهنگــي چــارواكو ددې كــار مخــه ونيولــه او ډېــر ســخت  

خالفــت يــې وښــود، وروســته بيــا همــدا ليكــوال اړ شــول چــې د  م
يوې ولسوالۍ له كچې  خپل ادبي تحريـك راپيـل كـړي، پـه دې                

الينگــار فرهنگــي ((كــار كــې دوى بريــالي شــول، هماغــه و چــې د  
پــه نامــه يــې يــوه فرهنگــي ټولنــه جــوړه كــړه، پــه پيــل كــې   )) يــون

اليت  اجـازه  واكمنو هم په دوى پسې دومره سر ونه گراوه او د فع 
يې وركړه، الينگار فرهنګي يـون پـه ډېـره  لـږه مـوده كـې  وكـړاى                    

د يوه كال  پـه  . شول د خپلو غړو شمېر يو سلو شلو تنو ته ورسوي       
بهير كې يې تر لسـو  زيـاتې فرهنگـي، ادبـي غونـډې ، مشـاعرې                  
او څو سپورتي لوبې جوړې كـړې، د الينگـار ولسـوالۍ پـه كچـه             

و، چـې لـه پېښـور او نـورو بېالبېلـو            يو مناسب كتـابتون جـوړ شـ       
ه يـو زيـات شـمېر ليكوالـو د كتـابونو مرسـته               سـر سيمو څخـه  ور    

وكړه، په سيمه كې د كتاب لوسـتلو يـو نـوى پـړاو پيـل شـو، دې                   
ادبــي تحريــك  ولســي او اصــالحي  بڼــه ونيــوه او ډېــر خلــك يــې  

 خــو بــل كــال ال د بــره شــوى نــه و، چــې د ،لېــوال او مينــه وال شــول
د صبر كاسه نسكوره شوه اوپر الينگار فرهنگي يون يې          واكمنو  

الينگـار فرهنگـي يـون د       د  يرغل وكـړ، كتـابتون يـې لـوټ كـړ او               
ــو يــې پيــل وكــړ، دمشــرتابه جرگــې دوه غــړي       ــر نيول مشــرتابه  پ

او عمر وفا يـې الس      )  پاچا صيب (ښاغلى سيدحبيب شاه ملتمل   
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تقــال اود  تړلــي بوتلــل، لــومړى يــې ننګرهــار، بيــا يــې كابــل تــه ان 
استخباراتو  په اووم رياست كې يې بنـديان كـړل،د مشـرتابه بـل               

پېښور ته پر اوښتو بريالى شو او نـورو غـړو           ) روښان(فعال غړى 
يې درې مياشتې جېل وګاله اوبيا خوشې شول، تر هغه وروسـته        
په لغمان كې فرهنگي كار يو څه ټكنى شـو، خـو بيـا هـم شخصـي             

ــ     ــې لغمـ ــه چـ ــو كلـ ــې وې، خـ ــې روانـ ــدين   هڅـ ــال خيرالـ ــې مـ ان كـ
د لغمـان د اطالعـاتو او كلتـور د          ) ياد دې يې پـه خيـر وي       (حقپال

رئيس په توگه وټاكل شو، نـو سـره لـه دې چـې د واكمنـو  ذهنونـه                  
بيا هم  د پخوا په شان وو، خو  ده په شخصي او خصوصـي توگـه                  
د ليكوالــو هڅولــو  اوفرهنگــي  خــدمت تــه مــال وتړلــه، دا ځــل د   

و داسـې ادبـي انجمـن جـوړ شـو، چـې د واكمـن                 لغمان پـه كچـه  يـ       
خـــو بيـــا هـــم د ځوانـــو  . نظـــام تـــر پاليســـۍ دننـــه يـــې كـــار كـــاوه  

استعدادونو د غوړېدو  لپاره يوه ګټـوره هڅـه وه، دوى غوښـتل          
پـه نـوم  يـوه مجلـه چـاپ كـړي، خـو          ) دلغمـان ( چې د لغمان  لپاره      
  .ترپايه بريالي نه شول

مدغــه ادبــي بهيــر يــوه ښـاغلي عــزت اهللا شمســزي د لغمــان  د ه 
ډېر  پسرلي نه دي تېر كـړي،         مېوه ده، سره له دې چې  ده ال د عمر          

خــو د فرهنگــي  زيــار او كــار تجربــه يــې  ډېــره پخــه ده، ده درې        
څلوركالـــه  د مخـــه هـــوډ كـــړى و، چـــې  د لغمـــان  د هغـــو ځوانـــو   

 چــې تــر اوســه يــې د ځــانگړې   ،شــاعرانو يــوه تــذكره چــاپ كــړي  
رونه نـه وي خپـاره شـوي، ځكـه نـو پـه دې               مجموعې  په توگه  شع     
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ارشـاد صـيب او هاشـمي       (تذكره كې له يـو دوو اسـتثنايي بېلګـو         
پرته ټول هغه شـاعران راټـول شـوي ، چـې تـر اوسـه يـې  د                    ) صيب

  .شعرونو ځانگړې مجموعه نه ده چاپ شوې
هســې خــو پــه لغمــان كــې شــاعران تــر شــمېره وتــي او د ټولــو د   

كې ناشونې خبره ده،  نو ځكه  خـو          شعرونو چاپ هم په يوه تذكره       
شمسزي صيب ددې شاعرانو لپاره يـو بريـد وټاكـه، مانـا دا چـې                
ولسي شاعر نه وي، عمـر يـې ډېـر لـوړ نـه وي او ځـانگړې شـعري                    

د لغمــان دپخوانيــو  او ځوانــو  . مجموعــه يــې نــه وي چــاپ شــوي 
ورې تذكرې په پـام كـې نيـول شـوي           نولسي شاعرانو لپاره ښايي     

لي شمسـزي ددې بريـد دننـه  بيـا هـم ډېـر شـاعران                  وي، خو د شاغ   
پــاتې شــوي دي، چــې ديــوې بلــې ځــانگړې تــذكرې د خپــراوي        
غوښتنه كوي، زه هيله من يم چې دى د بلې تذكرې لپـاره هـم مـال                 
وتړي او هغه  شاعران چـې لـه دې تـذكرې پـاتې  وي، هغـه پـه بلـه                      

  .كې خوندي كړي
و ليكلـو پيـل     كله چې شمسزي صيب  ددې تذكرې په ترتيـب  ا           

كــړى و، نـــو هماغــه وخـــت مــوږ ددې تـــذكرې د چــاپ لگښـــت د     
راټولولو په فكر كې وو، په پاى كـې مـوږ پـه دې بريـالي شـو، لـه              
دغو ښاغلو  سره چې ددې تذكرې د چـاپ لگښـت يـې برابـر كـړى           
ــذكرې د چــاپ د       ــه مــو ددې ت خپلــې اړيكــې ټينــگ كــړو، دوى ت

منلـه، نـو ځكـه زه        لگښت يادونـه وكـړه او دوى پـه  وريـن تنـدي و              
لومړى د ځان او بيا ددې تذكرې دشاعرانو په استازولۍ له دغو            
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ښــاغلو څخــه د زړه لــه كــومي مننــه كــوم، چــې ددې گــډې شــعري    
  .ټولگې د چاپ لگښت يې برابر كړ

لكه څنګه چې مو ددې تذكرې د برېد په اړه څرگنده كـړه، نـو د                
 تـذكرې ټـول   ددې: شعرونو په اړه يې هم دا ټكي د يـادونې وړ دي         

گوتـه ونـه   ) خـو (شعرونه دومره لوړ  هم نه دي، چـې  سـړى ورتـه د          
  .نيسي او دومره  كمزوري هم نه دي چې هېڅ په چاپ نه ارزي

د ځينو شاعرانو  داسې شعرونه  هم په كې راغلي چې د پښـتو               
د  اوسنۍ شاعرۍ  ښې پخې  بېلگې  او په اصطالح لوړ معياري               

 كـې بيـا ځينـې  كمـزوري ټكـي او             شعرونه دي، خو ځينو شعرونو    
نيمګړتياوې تـر سـترگو كېـږي او داطبيعـي  خبـره ده، ځكـه چـې                  
دې شــاعرانو تــه ال ډېــر مــزل  پــاتې دى او دا يــې لــومړنۍ  تجربــې  
دې،  دبېلګــو  لــه راوړول څخــه ځكــه ډډه كــوم  چــې تــذكره  خپلــه   

  .ستاسو په الس كې ده
ــې  او      ــۍ كچـ ــې  د منځنـ ــذكره كـ ــوليز  ډول دې تـ ــه ټـ ــار پـ معيـ

  . شعرونه  ډېر زيات دي
 داسـې وخـت  ددې تـذكرې چـاپ او          رب پـ  يښاغلي شمسزي صـ   

خپراوي ته مال وتړله چې نور گـڼ شـمېر فرهنگـي بوختيـاوې هـم                
ورترغاړې شوي دي، خـو لـه دې سـره سـره بيـا هـم  پـر دې بريـالى                      
شو، چې دهـر شـاعر پـر ژونـد ليـك سـربېره  دهغـه  دشـعرونو پـر                      

  .ا واچويڅرنگوالي هم يو څه رڼ
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زه ښاغلي شمسزي اوپه دې تذكره كې ټولـو راغليـو شـاعرانو             
ــه املــه  مبــاركي وايــم ، پښــتو ادب او      تــه ددې تــذكرې د چــاپ ل

  .تذكره ليكنه كې يې يوه گټوره زياتونه بولم
  

  په فرهنگي  مينه
   اسمعيل يون

  پښتونخوا-ل كال، پېښور1380
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  پښتو غږ پوهنه او وييپوهنه
  

حمدصابر خويشكى د كابل پوهنتون  دژبو او        استاد پوهنوال م  
ادبياتو  پوهنځي د پښتو څانگې يو پخوانى او تجربـه كـار اسـتاد               

ــه  ــتو   25او لـ ــه پښـ ــې پـ ــو  راهيسـ  كلونـ
استاد . څانگه كې  پر تدريس بوخت دى

خويشكي  د خپل تدريس  پـه بهيـر كـې             
ــوژي    ــتو فونولـــ ــت  پښـــ ــات  وخـــ  -زيـــ

 او ) غږ پوهنه او ويپوهنـه     (مورفولوژي
ده .  تـدريس كـړي دي    ) نحو(او  ) صرف(

ــه پښــتو څانگــه، بلكــې  د     ــوازې  پ ــه ي ن
كابــل پوهنتــون  د نــورو پوهنځيــو  پــه     
ځينو څانگو كې  چې پښتو په كې د يـو           

مضمون  په توگه تدريسېږي، اوږده  موده تدريس كړى او د پښتو              
دا كتاب يې هـم  د پوهنـوالۍ          . تدريس ښه  پخه تجربه ورسره مل ده       

 كلــن  تــدريس  او گڼــو  25 رتبــې تــه  تيســس او هــم  د همدغــه علمــي
تجربو نچوړ دى، چې پښتانه او نا پښتانه محصـلين تـرې ښـه گټـه             

  .اخيستالى شي
پـــه دې كتـــاب كـــې  پښـــتو غږونـــه، د هغـــو شـــكلونه، وييونـــه، 
وييكي، تاړي، د نوم گردان اړخونه، د نومونـو وېـش، ضـميرونه،             
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ې  له مخـې  د فعـل حالتونـه، لنـډه     قيدونه، فعلونه، د جنس او زمان   
ټولې خواوې پـه ښـه مفصـله توگـه  څېـړل             ) كلمې(او  ) غږ(دا چې  د     
  . شوي دي

په برخه كې يو بل منظم، سستماتيك او ) صرف(د ا اثر د پښتو    
گټور كتاب دى، چې په ډېروه روانه او پسته ژبه ليكل شوى او هـر           

ــونې ده    ــتنه شـ ــه  اخيسـ ــرې گټـ ــه تـ ــتا . چاتـ ــه ده اسـ ــوال هيلـ د پوهنـ
) نحـو (محمدصابرخويشكى  د پښتو گرامر دا لړۍ د جمله پوهنې          

تر برخـې پـورې ورسـوي او دپښـتو گرامرونـو پـه لـړۍ كـې يـوه بلـه                      
  .غوره زياتونه وكړي

  
  په فرهنگي مينه

  پوهنيار محمد اسمعيل يون
   ل كال1380
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  كې يو عالم خبرې)) زړه كال((په 
  

 وكيل شينوارى د هغو     په اوسني پښتو ادبي بهير كې ښاغلى      
ليكوالو له جملې څخه دى چې قلم يې ځـواكمن او فكـر يـې پـوخ         

ــو     خــو شــهرت يــې كــم دى، د دې كــار ي
المل شايد دا وي چې د ده ذهنـي دايـره           
لـــه ځـــاني كچـــې څخـــه يـــوې ملـــي او      

  .انساني كچې ته پراخه شوې ده
د همدغه ملي، هېوادني او فرهنګي      

 لــه ارمــان د پــالنې او ځلــونې لپــاره يــې 
فرهنګــي بلهــارۍ نــه نيــولې تــر مــالي      
ــه اوږه وركــړې،     ــو ت ــورې ټول ــانۍ پ قرب

پېښور مېشتو او هېواد مېشتو ليكوالو د ستونزو كمولـو او د            
هغــو د اثــارو د خپرولــو لپــاره يــې مــالي مرســتې كــړي، د هيلــې    

مـې ګڼـې چـاپ لګښـت يـې وركـړى، پـه        )23(مجلې د پرله پسـې   
خوځون، پيوستون او د كـار  بهر كې يې افغاني فرهنګي ټولنو د       

ــزو         ــورو خپرني ــو شــمېر ن ــړي او د ي ــې ك ــې ځل ــاره هل ــزې لپ د اغې
خو تـر ټولـو     . ې ده تفرهنګي كارونو په هڅونه كې يې ونډه اخيس       

ستر او غوره فرهنګي خدمت چې شينوارى صاحب د هغـه پـر تـر               
 هغــه د كــال غــوره ادبــي، سياســي،     ،ســره كولــو بريــالى شــوى   
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عنوانــو غــوره پښــتو كتــابونو تــه د     تــاريخي او ټــولنيزو دريــو   
 اســتاد ،د اســتاد الفــت ( جــايزو وركــول دي، دا كــالنۍ جــايزې   

ــوبي    ــېرزاد يعقـ ــتاد شـ ــي او اسـ ــو دي، چـــې د   ) حبيبـ ــه نومونـ پـ
د . افغانستان د كلتوري ودې ټولنې له خوا هر كال وركول كېـږي           

دې مــانيزو جــايزو مــادي مالتــړ د همــده لــه خــوا برابرېــږي، هــرې  
ملـې  ) لـس زره كلـدارې    ( مليونـه افغـانۍ يـا       ) 12 (جايزې سـره بـه    

پـه  ) مفكر(د استاد الفت په اند په يوه ټولنه كې د يو انديال         . وي
انډول د فكر پالونكي او روزونكي مرتبه ځكه لوړه ده چـې فكـر              
پالونكى د ټولنې نور وګـړي هـم روزي او ټـولنې تـه يـې وړانـدې                   

  .كوي
 كار لـه دې كبلـه هـم د       د وكيل شينواري دا روزنيز او هڅندوى      

زياتې ستاينې وړ دى چې هغه نـه كـوم لـوى پـانګوال دى، نـه هـم                   
كوم سوداګر، يو عادي بهر مېشتى افغان دى چـې د خپـل تنـدي               

پـه  .  خپل ملـي فرهنـګ پـالي او غـوړوي يـې     ،د خولو په محصول   
داسې يو اقتصادي دريځ كې د داسې يوه غوره فرهنګي خـدمت            

دي لېوالتيـــا بانـــدې د ليكـــوال د ترســـره كـــول خپلـــه پـــر اقتصـــا
دلتــه يــو . فرهنګــي مينــې او جــذبې غلبــه او واكمنــي څرګنــدوي  

 چــې ليكــوال يــو ځــل لــه خپــل   ،شــمېر ليكوالــو ســره دا وېــره وي 
چاپېريــال څخــه لــرې او پــردى شــو، بيــا نــو بېخــي پــردى شــو او    
راخپلول يـې ډېـر ګـران دي، خـو زمـوږ يـو زيـات شـمېر ليكوالـو                    

يار، زرين انځور، لطيف جان بابي او پـه         لكه عبدالمالك بېكس  
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لســـګونو نـــورو دا ثابتـــه كـــړه، هغـــه څـــوك چـــې د ملتپـــالنې او  
ژبپالنې په خم كې رنګېدلي وي كه هغه د دنيـا هـر ګـوټ او هـرې         
ټولنې ته الړ شي، د بلـې ټـولنې رنـګ او خونـد يـې د زړه او ذهـن                     

  .چاپېريال، مينه او ولوله نه شي بدلوالى
د خپـل ذهنـي بلـوغ پـه داسـې يـو پـړاو كـې         وكيل شينوارى هم    

 چې پردي كلتور او د هغـو مصـنوعي ښـكال او         ،بهر مېشتى شو  
ځال يې پر هېوادنۍ مينې او ولـولې د بـدلون اغېـز شـيندالى نـه                 

ځكه نو همغه هنرمن او همغـه وكيـل شـينوارى چـې و همغـه                . شو
  .پاتې شو

 د د ده د لنــډو كيســو لــومړنۍ ټولګــه ده چــې زمــوږ ) زړه كــال( 
ټولنې د بېالبېلو اړخونو په تېره بيا د شلكلنې جګړې او د هغـې              

  .د بدمرغيو ژوره انځورنه په كې شوې ده
دا چې د دې لنډو كيسـو يـو شـمېر كركټرونـه روانـي ناروغـان                 
دي دا هــم څــه ناڅــاپي خبــره نــه ده، دا هــم پــه ژور او روانــي ډول د 

ســيز  چــې پــه څــه كــم دونــيم ل ،هغــې رنځــورې ټــولنې تصــوير دى 
ژوند كې له هر ډول ناروغيو سره مخ شوې، وګړي يې د مختلفـو      
ګروهو په ځېل كې راټالـه شـوي او يـو د بـل مـرګ تـه روزل شـوي                     

  .دي
زړه ( چـې پـه      ،ليكوال په ډېر مهارت سـره پـه دې بريـالى شـوى            

كــې د خپلــې ټــولنې او خپــل هېــواد او پــر هغــو د تېــر شــوي ) كــال
كنـه كـې ليكـوال څرګنـدوي        په دې لي  . ناتار تصوير وړاندې كړي   
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چې كله په ټولنه كې د هغې وګړي پر بېالبېلـو متضـادو افكـارو               
 لومړى ذهني او بيا فزيكي ټكر رامنځتـه كېـږي او            ،ووېشل شي 

ټولنــه لــه ګــډوډۍ ســره مخــامخېږي او د هغــې د ارزښــتونو د لــه   
كې هم د كلي د خلكـو او ان د          ) زړه كال (په  . منځه تلو سبب كېږي   

غړو ذهني اختالف د دې سـبب شـو چـې ټولـه كـال               يوې كورنۍ د    
ونړوي او بيا د يو بل پر ضـد مورچلونـه جـوړ كـړي، پـالر د زوى                   

لنډه كيسه كې ليكـوال     ) بډې(په  . او زوى د پالر پر ضد ودرېږي      
ــت(او ) احســاس(د  ــدې    ) مجبوري ــابلې انځــور وړان ــرمنځ د مق ت

 ،يكړى او دا ښيي چې كه په ټولنه كې د مجبوريت عامل ختم ش             
دى پـه دې    . نو د ټولنيزې ناروغۍ او فساد مخه نيول كېدى شـي          

كيســـه كـــې د كيســـې د مركـــزي كركټـــر د احســـاس وروســـتى       
مقاومت څرګندوي چې له خپل مجبوريت سره سره يې د بـډو پـه              

  . خو هغه ته هم په ګران قيمت پرېوزي،مقابل كې څرګندوي
 ده چـې    كې د راغلو لنډو كيسو يوه ښېګڼه دا هـم         ) زړه كال (په  

اكثـره لنـډې كيسـې يـې مثبــت پيغامونـه لـري، ليكـوال د پېښــو        
كټ مټ بيان پسې نه دى تلالى، بلكې پېښې يې داسې غځولي            

د . چې لوستونكى ترې د ژوند لپاره يو مثبت پيغام ترالسه كـړي           
ليكوال اساسي رسالت او د يوه ادبي اثر ښېګڼه هم په دغه ځـاى           

 چــې هــم د پېښــې انځــور كــې ده چــې ليكــوال پــه دې بريــالى شــي 
وكاږي او هم داسې يوه پايله د لوستونكو مخـې تـه كېـږدي چـې          

  .هغو ته د خالصون او ژغور الره وروښيي
لنـــډه كيســـه كـــې ) بـــاران او بنيادمـــان( وكيـــل شـــينوارى پـــه 

 چې د يوې ټولنې خلـك كـه پـه ډلـه             ،لوستونكي ته دا څرګندوي   
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او ناتـار درملنـې   ييز ډول پر ټولنې باندې د يوه راخـور شـوي غـم      
ته ورودانګي، نو د خالصون الره يې شته او كه نه يو د يو هيلـې                
او بل د بلې هيلې ته ناست وي، د عمـل پـر ځـاى پـر خبـرو بوخـت                     
وي نو د ټولـو مـخ بـه د ژونـد او كـور پـر ځـاى د هـديرې پـر لـوري                    

كيســه كــې همــدا مفهــوم وړانــدې  ) مــاران او بنيادمــان(پــه . شــي
د كلي باغ كې ځاى نيولى او هـر كليـوال چـې             شوى، هلته مارانو    

باغ ته ورځي بېرته ترې ژوندى نه شي راوتـالى، نـو ځكـه خـو پـه           
  .پاى كې د ټولو كليوالو هديرې ته مخه شوه

كـــې هـــم همـــدا شـــان يـــو ســـتر ټـــولنيز او ) كلـــي او مـــوټر( پـــه 
ــا او      ــولنې د پرمختيــ ــوى او د ټــ ــتل شــ ــان نغښــ ــوادنى ارمــ هېــ

ه ګوته كـړې ده، پـه دې لنـډه كيسـه كـې              هوساينې لپاره يې الره پ    
مــوټر د يــو هېــواد، مــوټروان د يــو الرښــود يــا مشــر او ســورلي د  

د الرې او ســړكونو ويجــاړي د . خلكــو لپــاره ســمبول ټاكــل شــوي
هېواد ناوړه سياسي حاالت ګڼل كېږي، چې كه چېـرې مـوټر زوړ             
وي، الرې هم خرابې وي او موټروان هم نوى او تنبل وي او بيـا ال    
ــاره څـــو نـــوي او بـــې تجربـــې مـــوټر     ــوه زاړه مـــوټر لپـ دا چـــې د يـ
چلوونكي راټول شوي وي او هر يـو د مـوټروانۍ دعـوه كـوي نـو                 

لـه دې كيسـې نـه    . خداى خبـر كـه سـورلۍ تـر خپلـه ځايـه ورسـوي         
داسې پيغام ترالسه كېږي چې كه پر يو هېـواد جګـړه تېـره شـوې                 

) مفكـر (ديال وي او هېواد ځپل شوى وي، نو د هغـه لپـاره يـو انـ        
او مــدبر الرښــود تــه اړتيــا ده چــې خپــل هېــواد لــه اغــزن سياســي  

  .چاپېريال او ناخوالو څخه راوباسي
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د جګــــړه ييــــز مهــــال د پېښــــو  ) ډولــــۍ( او د )تړلــــې غوټــــه(
  .دردوونكي انځورونه وړاندې كوي

په دې لنډو كيسو كې ځينې داسې لنـډې كيسـې هـم شـته چـې           
ــ) وګــړو(هغــه د انســانانو  خــوب، (ت څرګنــدوي لكــه روانــي حال

پـه دې كيسـو كـې لوسـتونكي د          ). پښېمان، څېـرې او اندېښـنې     
كيسو د كركټر د رواني حالت تل ته ورننوزي او له هغه څخه يـوه      

پــه پښـتو ادب كـې داســې   . ټـوليزه نتيجـه او پيغــام ترالسـه كـوي    
ــډې كيســې چــې د انســان روحــي حالــت انځــورنې تــه زيــاتې         لن

د دې ټـولګې يـوه ښـېګڼه دا هـم           . ځانګړې شوې وي، ډېرې نه دي     
  .ده چې دا برخه هم په كې رانغښتل شوې ده

ددې ټولګې پر هره لنډه كيسه ډېرې خبرې كېـدى شـي، د ګڼـو               
ښكالوو ترڅنګ به ځينې نيمګړتياوې هم ولري، خو پـر هـر اړخ             
به يې درانه لوستونكي او كره كتـونكي تـر چـاپ وروسـته خپلـه                

ــه يـــې ارزوي،   ــو  قضـــاوت وكـــړي او وبـ خـــو زه د دې كيســـو د يـ
لوستونكي او د ادب د يوه مينوال په توګه د ژبنـي بيـان، د فكـر                 

 او  بريمنـه د پوخوالي او دمثبتو پيغامونو له پلوه دا ټولګـه يـوه             
شــتمنه مجموعــه بــولم، ليكــوال تــه يــې مبــاركي وايــم او د نــورو  

  .بريو هيله يې كوم
  

  په ټوله فرهنګي مينه
  پوهنيار محمد اسمعيل يون

  ل كال1380
   پښتونخوا-پېښور

www.pdfbooksfree.blogspot.com

www.pdfbooksfree.blogspot.com

ترتیب و پیشکش سعیدخان

Pakistan Virtual Library www.pdfbooksfree.pk



  

  

  135

  :))افغانان په استراليا كې(( 
  زموږ د تاريخ يوه بله پاڼه

  
افغانانو د تـاريخ پـه اوږدو كـې لـه ويـاړه ډكـه ډېـرې كارنـامې                   
كړي، خو دا كارنامې لكه څنګه چې دي هغسې د ليك پـه دايـره               

كــې نــه دي راغلــي او لــه خپــل شــان او      
نــه . كيــف ســره ســمې نــه دي ځلــول شــوي

يـــوازې تـــر هېـــواده بهـــر د افغانـــانو د     
اتلوليــو د تــاريخ ډېــر ګوټونــه ناڅرګنــد  
پاتې، بلكې په كور دننه كـې هـم داسـې           
ــاريخي    ــې او تــ ــاريخي پېښــ ــترې تــ ســ
شخصـــيتونه شـــته چـــې پـــوره او كـــره     
څرګندتيا او ځال يې ال اوس هم ډېر كار         

  .او زيار غواړي
ــه دې تېــرې يــوې يــوې نيمــې لســيزې كــې د       ــه نېكــه مرغــه پ  ل

افغانانو د تاريخ په تېره بيا معاصر تاريخ په باب ګڼ شـمېر اثـار              
چـــاپ شـــوي، دې اثـــارو كـــې د بهرنيـــو افغانپوهـــانو او خپلـــه د 
افغان ليكوالو دواړو اثار شامل دي، چې د افغانسـتان د تـاريخ       

افغانـــان پـــه (( دا دى . ډېـــر تيـــاره ګوټونـــه يـــې روښـــانه كـــړي دي
ړۍ يوه بله مهمه كړۍ ده، چـې    تاريخي اثر ددې ل   )) استراليا كې 
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د هېواد پياوړي ليكـوال اسـتاد پوهانـد حميـداهللا امـين ليكلـى        
  .دى

دا تــاريخي اثــر لكــه څنګــه چــې لــه نامــه څخــه يــې ښــكاري پــه   
اســتراليا كــې د افغانــانو ژونــد، مهــاجرتونو، كــار، فعاليــت او   

پــه دې كتــاب كــې اســتراليا تــه د  . تجــارت تــه مخــتص شــوى دى 
ي مهـاجرت، د الرې د سـتونزو، هلتـه د مېشـته             افغانانو د لـومړ   

كېدنې، په استراليا كې د دوى پـر وړانـدې د تبعيضـي چلنـد، د       
افغانــــانو د كــــار، فعاليــــت، تجــــارت او پــــه مجمــــوعي ډول د  
  .افغانانو د كارنامو په باب هر اړخيز معلومات وړاندې شوي

ليكوال په ډېر دقـت سـره د هغـو بهرنيـو ليكوالـو اثـار چـې پـه                  
 له نظره تېر كـړي او       ،راليا كې د افغانانو په باب ليكل شوي       است

ــاره اســتراليا مېشــتو        ــو لپ ــاتو د راټولول ــم د معلوم ــې ه ــه ي خپل
ــه توګــه       ــومړي الس اخــځ پ ــه د ل ــانو ت پخوانيــو او اوســنيو افغان

ــړي دي     ــول كـ ــرې راټـ ــات يـــې تـ ــره معلومـ ــړې او كـ ــه كـ د . مراجعـ
فغانـانو د ژونـد   استراليا بېالبېلو سيمو ته چې كوم ځاى كـې د ا   

څرك لګېدلى يا ترې د كورونو او مسجدونو په څېر ژوند نښـې             
پاتې، ورغلى او په تصـويري او نقشـه ييـز ډول يـې دا اسـناد پـه                   

ددې كتاب لـه لوسـتو څخـه سـړى دا           . كتاب كې خوندي كړي دي    
نتيجه اخيستالى شي، لكه څنګه چـې افغانـان پـه جنـګ، تـوره               

غــه زيــات پــه زغــم، تحمــل،  او مېړنتــوب كــې مشــهور دي، تــر ه 
فرهنګ جوړونه او تمـدن جوړونـه كـې ښـه اسـتعداد لـري، خـو د             
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افغانـــانو د اســـتعداد دې اړخ تـــه ليكوالـــو خصوصـــاً بهرنيـــو      
لـه نېكـه مرغـه چـې پـه دې اثـر             . ليكوالو ډېره پاملرنه، نه ده كـړې      

ــا اچــول شــوې      ــه رڼ ــم زيات ــدې ه ــر دې اړ خ بان ــه  . كــې پ ليكــوال پ
دوى د پينځـو كلونـو      : (( انو پـه بـاب ليكـي      استراليا كـې د افغانـ     

لپاره د اسـتراليا پـه لـويې وچـې كـې د ترانسـپورتي نظـام بشـپړ                   
ــو د نولســمې پېــړۍ پــه دويمــه      ــود، ځكــه  ن كنتــرول پــه الس درل
نيمايي او د شلمې پېړۍ په لومړيو شلو كلونو كـې پـه اسـتراليا               

زي كې د تجارت او اقتصاد وده او همدا شان د استراليا په مركـ             
برخــو كــې د علمــي څېړنــو پرمختــګ ټــول د دوى د زيــار او هانــد 

  .))نتيجه ده
  :ليكوال زياتوي

ــه چـــــې دوى   ((  ــه جوماتونـــ ــتراليا حكومـــــت هغـــ اوس د اســـ
 د دوى يو شمېر كلي او حتى هـديرې د           ،جوړ كړي وو  ) افغانانو(

هېــواد د تــاريخي اثــارو پــه توګــه پېژنــي او د هغــو ســاتنه كــوي،  
نه او حتـــى د غرونـــو څـــوكې د دوى پـــه ځينـــې پاركونـــه، ســـړكو

نومونو يادېږي او هغو اورګـاډو چـې پـه جنـوبي اسـتراليا كـې د                 
 Alice Springsداياليد له ښار څخه پـه شـمالي اسـتراليا كـې د     

ښار ته په پخـوا وختونـو كـې تـګ راتـګ كـاوه او د افغانـانو پـه                     
ــوم يادېــده، يــو ځــل بيــا يــې     پــه نامــه چــې  ) Ghan Express( ن

  .))تاريخي نوم دى په فعاليت پيل كړى دىهماغه 
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وې پيليــزې او ســريزې اثــر پــر يــ)) افغانــان پــه اســتراليا كــې((
پـر  )) اوښان په استراليا كـې    (( څپركي لري، چې     سربېره يوولس 

پر موضوع پـاى    )) افغانانو كلتوري انحالل  ((موضوع پيل او د     
ليكــوال د هــرې موضــوع پــه بــاب مســتند شــواهد،    . تــه رســېږي
ونه او اسناد وړاندې كوي او لوستونكو تـه د افغانـانو د             تصوير

  . روښانه تصوير وړاندې كويوژوندانه په هكله ي
د كتاب اوچتې معياري ژبـې او كسـه ييـز بيـان د اثـر خـوږلني                  
  .نوره هم زياته كړې ده او لوستونكى تر پايه له ځانه سره ساتي

ا مهـم  زه قدرمن استاد پوهانـد حميـداهللا امـين تـه د دغـه خـور         
كتاب د ليكلو او چاپ له امله مبـاركي وايـم او رڼـا علمـي مركـز                  
ــو        ــر يــې چــاپ كــړ او درن ــم، چــې دا قيمتــي اث ــه كــورودانى واي ت
لوســتونكيو تــه هــم ددې مهــم كتــاب د چــاپ مبــاركي وايــم او د    

  .لوستو بلنه وركوم
  

  په مينه او درنښت
  اسمعيل يون
  جالل اباد
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  د فرياد سوي فريادونه
  

ك د افغانسـتان پـه تېـره بيـا ختيـزې سـيمې  او پـه                  كله چې څـو   
هغې كې بيا د لغمان ولسي شاعرۍ ته نظر كوي، نو فريـاد ورتـه               

  .د يوې نامتو او يادې څېرې په توگه په نظر ورځي
د فرياد شعر له نږدې درې      
ــې د   ــيزو  راهيســ ــو لســ نيمــ
محلي او وطني  سـندرغاړو      
لـــه خـــولې زمزمـــه كېـــږي او  

ــر  ــا پـ ــندريزه فضـ ــه سـ ې خپلـ
په ختيـزو سـيمو، د     . گرموي

افغانســـتان پـــه نـــورو ډېـــرو  
ــو ــرې  ،برخـــــــ ــه  لـــــــ  ان پـــــــ

پښـــتونخوا  كـــې بـــه داســـې 
خلك كم وي، چـې هغـه  دې         
موسيقي په تېـره بيـا ولسـي        

دا خبـرې   .  موسيقي اوري او د فرياد له نامه سره دې اشـنا  نـه وي              
ددې ښكارندويي كوي، چې دفرياد شعرونه د موسيقۍ پـه تـول            

  . او د ولس ذهن يې منلو او هضمولو ته تيار دىيه دپوره او كر
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د ولســي شــاعرۍ  يــوه غټــه  ښــېگڼه  همــدا ده، چــې  د ولــس لــه 
ــوق، ذوق،       ــوى شـ ــوي، د هغـ ــت كـ ــم حركـ ــره سـ ــې سـ ــي  كچـ ذهنـ
انگېرنــې او خوښــونې پــه كــې مــنعكس كېــږي او د مانــا بــار يــې    

  .دومره دروند نه وي، چې  د چا پر ذهن بار شي
لسي وايي ، چې دولس په ژبه ويل كېږي         ولسي شعر ته ځكه و    

اوليكل كېږي، د هرلغت له لغوي او اصطالحي مانا سره د ولس            
ذهن روږدى وي، د وزن او اهنگ  له پلوه هم  ولسي شـعر هماغـه             
اهنگ  تعقيبوي چې د ولسي ژبې لـه اصـلي سكښـت  او رغښـت              

ولسي شعر ځكه  د  ولس خوښ وي، چـې د            . څخه راټوكېدلى وي  
تكلف بار يې نه وي زغملى لكه څنگـه چـې پـه خپلـه بـې       تصنع او   

تكلفه او بې ريا ژوند كوي، دغسې يې هنري پنځونې هم بې ريـا              
  .او بې تكلفه وي

ــوو، نــودده         ــه ك ــاد صــيب شــاعري مطالع ــوږ د فري ــه چــې م كل
شــاعرۍ كــې هــم  د رښــتينولۍ او نــاتكلفۍ دا عنصــر  لــه ورايــه    

وخـت داسـې نـه دي       معلومېږي، فرياد په خپله شاعرۍ كـې هـېڅ          
كــړي چــې كلمــې واړوي راواړوي، مفهــوم پــه كــې ورك را ورك    

هنـگ جـوړ كـړي او د خلكـو پـه اصـطالح              اكړي، تصنعي وزن او     
ځان داسې وښيي چې  وگورئ زما شعر دومره ژور او دقيـق دى،              
چې له ډېرې مانا يې څوك پر مانا نـه پـوهېږي، زمـوږ پـه اوسـني                   

  دفقر پر رنځ اخته      ناعران  د ما   روان شعري بهير كې  يو شمېر  شا        
دي، بيا  نو كوښـښ كـوي پـر كلمـو بانـدې د فشـاري او تحميلـي                    
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اهنګ له تپلـو  اودكلمـو د نامناسـب ادلـون بـدلون لـه الرې خپـل                   
 پـټ كـړي او بيـا داسـې تظـاهر  كـوي، چـې  گنـې زمـا                   فقـر  معنوي

شــعر خــو دومــره ژور دى چــې هــر څــوك يــې پــر مانــا نــه پــوهېږي،  
 چې په دا ډول تكلفي او تصنعي شعرونو كـې چـې             حقيقت دا وي  

اصالً  د احساس جوهر نه وي،  نو څوك  به يې پر مانا څنگـه پـوه                   
  .شي

ــه  دتكلــف او تصــنع         ــاد  شــعرونو ت ــه نيكــه مرغــه  چــې د فري ل
چې سـړى لـولي نـو پـه يـو          ناروغۍ الره نه ده پيدا كړې، دده شعر         

ږي او چـې يـې د       ځايي ډول  يې يـوه پـوره مانـا ذهـن تـه ورانتقـالې               
 په سندرو كې وايي نو      ، په شان نامتو سندرغاړې    )بخت زمينې (

  .سړى ترې ال پوره مانا  او خوند اخيستالى شي
ــه هماغــه       زه د فريــاد ددې ټــولګې  د شــعرونو  پــه ســريزه كــې ل
پيله په ولسي ادب او لـه هغـه  سـره پـه تـړاو  كـې دده پـر شـعرونو                        

اخيستى دى مجبور يې كـړم      وغږېدم او هغه خوند چې تل ماترې        
دا پورتــه كرښــې ولــيكم، دا خبــره مــې لــه يــاده ووتلــه چــې ووايــم    
اوس زما مخې ته  دده  د غزلونو يوه ټولګه پرتـه ده، څرنگـه چـې                    
دده غزلې  هم ډېرې د سندرغاړو لـه خـوا لـه موسـيقۍ سـره گـډې                   
ويل شـويدي، نـو  كـوم رنـگ او خونـد چـې  دده پـه شـعرونو كـې                       

رڅخه يادونه وكړه، غزل يې هم  له هماغو صـفاتو يـا             شته او ما  و    
تر هغه  زيات خوندور دى، نو ځكه مې دا يادونـه ضـروري وبللـه                
چې كه ما يې دغه ټولګـه  لوسـتلې هـم نـه واى د نـورو ټولګـو  لـه                       
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مخې مې ليكنه  پرې كوالى شوه، ځكه دلته زما موخـه  دده ټولـه              
  .شاعري ده

ــاد چــې څــه شــعرونه ليكلــي كــه ه    ــا    فري ــري ي ــه  ل غــه عشــقي بڼ
 نو  په ټولـو  كـې    بيان كړي،   هم هېوادني مسايل    يې حماسي او يا  

دى په خپله  د يوه كركټر  په توگه صادق  او رښـتينى  دى، ځينـې        
ادبپوهان په دې نظر دى، چې هر هنري اثـر پـه تېـره بيـا ادبـي  اثـر                  

ــابلوه ده     ــوه ت ــد ي ــه  د ليكــوال د ذهنــي  او عينــي ژون ــالي . خپل بري
ليكــوال  همغــه دي، چــې خپــل ټــاكلى روح،  درد او احســاس اود 
ژوند واقعي  حالت د الفاظو  د اعجاز  په زور خپل  هنـري اثـر تـه                    
ورانتقال كړي، دا چې فرياد  تركومه حده  پـه دې كـې بريـالى دى         
چــې د الفــاظو  ډېــرې ښــكلې تابلوګــانې  لوســتونكو تــه  وړانــدې 

لوسـتونكي قضـاوت وكـړي،     كړي، په دې برخه كـې  بـه پـه خپلـه              
خود اخبره  ډېره څرگنده  ده،چې فرياد  هـر څـه ليكلـي د صـداقت                   

په نامه يـوه غـزل    ) رلو(او درد له مخې  يې ليكلي دي، وگورئ د          
  : دده د فردي ژوند يو رښتينى انځور وړاندې كوي،يې

ــورې     ــازولې لـــــ ــره نـــــ ــره ډېـــــ ــادېږي ډېـــــ ــه يـــــ   راتـــــ
  لـــورېتـــا نـــه مـــې زار كـــړې پـــه زر واره زماښـــكلې      

  دا ســتا پــه يــاد زه پــه پــردي وطــن كــې شــپې تېــروم        
ــورې    ــكلې لــ ــا ښــ ــه يــــې زمــ ــكلې وږمــ ــرلي ښــ   د پســ
  دلتـــه پـــه دې وطـــن كـــې هـــر څـــه هرڅـــه ډېـــر دي مگـــر
  چوپـــه چوپتيـــا ده تـــه بـــه شـــوخه گرځېـــدلې لـــورې      
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هــر څــه بــه هېــر كــړم خوســتا اوښــكې مــې شــوې داغ د  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   زړگـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــورې      ــې لـ ــه ژړلـ ــا راتـ ــې تـ ــه وخـــت كـ ــو پـ ــې د راتلـ   .چـ

  
يـانې د ژونـد تـر ټولـو         ) مـور (ه دده هغه بـل شـعر چـې          همدارنگ

مقدس موجود ته يې ليكلى دى، هم له ډېر زيـات سـوز او درد نـه           
  :ډك دى

ــورې   ــورولې مــــــــــ ــانو ځــــــــــ ــې ظالمــــــــــ   چــــــــــ
ــورې     ــدلې مـــــ ــه واى ليـــــ ــال مانـــــ ــه دې حـــــ   پـــــ
ــمانه رســــــــي   ــر اســــــ ــوړ دى تــــــ ــام دې لــــــ   مقــــــ
ــورې  ــدلې مـــــــــــــ ــدلې ځورېـــــــــــــ   اى دردېـــــــــــــ
ــوگى    ــره لـــــ ــي ټټـــــ ــي زخمـــــ ــه زخمـــــ ــتا لـــــ   ســـــ

  بېـــــــــدلې مــــــــــورې پـــــــــه كـــــــــړاوو كـــــــــې لو   
  څــــوك بــــه دې وپوښــــتي چــــې څــــه تېــــر شــــوي  
ــورې   ــدلې مـــــــ ــديره ژړېـــــــ ــل تقـــــــ ــه خپـــــــ   .لـــــــ

  
د فرياد غزلونه نه يوازې د موسيقۍ د اهنگونو پـه تـول پـوره               
او كره دي او سندرغاړو ته تيار ديوكمپوز شوي شعر بڼـه لـري،              
لكه څنگه چې مـو يادونـه وكـړه لـه ځـانگړي فـردي او اجتمـاعي               

  : وګورئ دا غزل يې ډك دي، همسوز او درده
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ــر كــې دواړه ســترګې ســرې كــړي      ــه وي   مــا د ځــان پ
  پـــــــــه ژړا ژړا مـــــــــې دا ســـــــــوې نـــــــــارې كـــــــــړې
ــېږئ    ــې ورســـــــ ــه داد مـــــــ ــه پـــــــ ــانو كـــــــ   مومنـــــــ
  ظالمـــــانو مـــــې لـــــه تنـــــه غوښـــــې پـــــرې كـــــړې      

   نه مې دوست چې مـې پكـار شـي          نه مې خپل شته،   
ــړي    ــخرې كــــــ ــوكې مســــــ ــه ټــــــ ــانو ځكــــــ   رقيبــــــ
  پــــه زړګــــي مــــې د هجــــران تــــورې تيــــارې شــــوې  

  فــــې پــــر ســــپين مــــخ خــــور ورې كــــړېتــــا چــــې زل
ــت وم     ــغول او مســــ ــدار مشــــ ــه ديــــ ــو پــــ   د گلونــــ

   خـــــــــوامې د گلونـــــــــو ننـــــــــدارې كـــــــــړېههـــــــــر
  تــــــور باڼــــــه لكــــــه خنجــــــر پــــــه زړه راښــــــخ شــــــو
  زړه زخمــــــي شــــــو تــــــورو وينــــــو فــــــوارې كــــــړې
  خـــــــــــاص د مينـــــــــــې تقـــــــــــدس او احتـــــــــــرام و
  چـــــې مـــــا ځـــــان بانـــــدې قبـــــولې غرغـــــرې كـــــړې
ــي   ــي دې دواړه ورك شـــــــ ــي او بېكســـــــ   مفلســـــــ

ــ   ــه پـــ ــار بـــ ــې يـــ ــړې  گنـــ ــرې كـــ ــه دا نخـــ ــا كلـــ   ه مـــ
  اى فريـــــــــاد عاشـــــــــق اهللا ســـــــــزا دې همـــــــــدا ده
  .چــــې بــــې رحمــــه بــــې وفــــا تــــه دې اســــرې كــــړې   

  

  :بله بېلګه يې هم وړاندې كوو
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ــوم    ــونى شــــ ــې لېــــ ــم كــــ ــه درد و غــــ ــار پــــ   زه د يــــ
  كــــــور او كلــــــى رانــــــه پــــــاتې ســــــارانى شــــــوم     
  محبــــــــت دې پــــــــه ماهســــــــې چــــــــارې وكــــــــړې 
ــوم    ــدنى شــــ ــو خنــــ ــدې د خلكــــ ــون غونــــ   د مجنــــ

ــه   ــه پـــ ــكاره شـــ ــرو كـــــې   راښـــ ــه نخـــ ــز او پـــ   مكېـــ
ــوى ســـــپېلنى شـــــوم      ــون لـــــه الســـــه ســـ   ...د بېلتـــ

  ...همداسې تر پايه
په دې شعري ټولگه كـې د فريـاد دشـاعرۍ د دېـرش كلـن بهيـر                  
متفرقــه شــعرونه راغلــي دي،  البتــه  تــر دې دمخــه هــم دفريــاد  د    

ــولګې  چــاپ شــوي دي   ــولې شــاعرۍ  . شــعرونو دوه ټ خــو دده د ټ
 شـعري پرمختيـايي بهيـر       ،وگـورو پرمختيايي بهير ته  چې مـوږ        

، ىيې لكه د  سمندرگيو د اوبـو  د بهيـر پـه شـان ارام ارام روان د                   
ــه           ــو ناڅاپ ــر  چــې ي ــه څې ــو  پ ــه دى لكــه د ســيالب  د اوب داســې  ن

دده پـه شـاعرۍ   .  چټك سرعت  سره بېرتـه  خـتم شـي           ،راپيدا شي 
كــې دده فطــري ذكــاوت او شــاعرانه طبيعــت ډېــر مــوثر ښــكاري، 

چـې ورو خـو متـداوم پرمختـګ كـوي، عمـر يـې هـم                 هغه شاعري   
  .زيات وي نظر هغې شاعرۍ  ته  چې يو دم  وده وكړي

ې يـو ټـولنيز، سياسـي او        كـ فرياد  نـه يـوازې  يـو شـاعر دى، بل            
ــم دى لىفرهنگيــا  د رزم او ،  ليكــوال دى او اديــب ، شخصــيت ه

سـندريز محفلونـه    . بزم  د دواړو مجلسونو لېوال او گډونوال دى        
هرچا زيات خوښـېږي،  لكـه څنگـه چـې د شـعر پـر صـور او                   يې تر   
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ــ ،خيــال پــوهېږي ر او تــال  هــم ډېــر ښــه   دغســې د موســيقۍ پــه سُ
پوهېږي، روزنيزه خوا يې هم ډېره غښتلې ده او تـر اوسـه  يـې پـه                  
سلگونو ځـوان شـاعران او ليكـوال روزلـي او تشـويق كـړي دي،                

كــې خــو  ملتپالنــه يــې تــر هرچــا زياتــه  خوښــېږي اوپښــتو پالنــه     
دومــره زړور دى چــې ډېــر امتيازونــه  يــې د پښــتنو لــه ســره قربــان 

  .كړي دي
پر ځان  متكي او باوري شخص دى، د ژوند هـرې نـاخوالې تـه                
يې اوږه وركړې  او وركوي يې او د ژوندانه مايوسۍ ته يـې ځـان             

 د ،نه دې تسليم  كړى، زه نـور د درنـو لوسـتونكو وخـت نـه نيسـم          
ــر ځــان    ــد او پ ــاد صــ  هــوډمن ژون ــاوري شــاعر  فري ــه دده د ي ب ب  ت

درېيمې شعري ټولګې د چاپ له امله د زړه له كـومي مبـاركي  او              
  .د نورو هنري پنځونو په هيله يې يم
  

  په مينه 
  اسمعيل يون
  كابل

1384\11\22 
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افغانستان د مكياويلي په سياسي 
  ېفورمولونو ك

  
ې  چـ  ،سياسي او ټولنيزې چارې د سياسي هغو په شان نه دي          

د رياضـــي او كيميـــاوي فورمولونـــو پـــه واســـطه حـــل او اوارې 
شــي، د سياســي او اجتمــاعي پېښــو پــه ډلبنــدۍ او پــايلو كــې    

وخـــت او شـــېبې، ځـــاى او ځـــايګى، 
او عواطــف، ضــوابط او  احساســات

ت او واقعات او نور     اروابط، استثن 
ــري،     ــر مســايل خپــل خپــل اغېــز ل ډې

بيـا  او مسايل   خوساينسي مضامين   
و علمي فورمولونو تابع    د خپلو ټاكل  

دي، چــې پــورتني يــاد شــوي مســايل 
 خو هغـه    ،په كې اساسي نقش نه لري     

ټولنيزې پېښې چې په متواتر ډول د تجربو له البراتوار راوتلې           
وي، د يو لړ اجتماعي فورمولونو تابع ګرځي، متلونه او ځينې           
ولسي اصطالحګانې، چې د ولسي او ټولنيز ژوند لپاره د پرله           

ربو نچوړ دى، د اجتماعي ستونزو ، النجو او مسايلو          پسې تج 
سياســي . د حــل او ثبــات لپــاره غــوره اجتمــاعي فورمولونــه دي 
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مسايل ، پېښې او  كړكېچونه ، چې د ټولنيز ژوند يوه اساسـي              
برخه ده، هم د پرله پسې تكرار او ورته والي له مخې مشخصـو              

له ورتـه   سياستوال د سياسي پېښو     . فورمولونو ته ورداخلېږي  
والي څخه د خپلـو سياسـي موخـو د ترالسـه كولـو لپـاره د يـوې                   
تجربې په توګه په آنـي ډول ګټـه پورتـه كـوي؛ د پېښـو تحليـل،                  
شــننې، شــاليد او مــخ ليــد تــه دومــره زيــات فكــر نــه كــوي، خــو    
سياستپوهان بيا د پېښو تل ته ورننوزي، ژور فكر كـوي او پـه              

ي څخـه د راتلونكـو   پاى كـې د ګڼـو سياسـي پېښـو لـه ورتـه والـ          
ددې . پېښو او النجو د حـل لپـاره يـو سياسـي فورمـول جـوړوي               

سياسي پېښو د فورمول ځانګړتيا دا وي چې نه يـوازې پـه يـوه               
ــو     ــورو ټولنــ ــه كــــې د تطبيــــق وړ وي، بلكــــې د نــ ــده ټولنــ واحــ

ــه كــوالى شــي      ــه پورت ــرې ګټ ــم ت سياســتپوهان د . سياســتوال ه
ې ګڼـــي، چـــې  د مقـــدوني ســـكندر د بريـــاليتوب راز پـــه دې كـــ 

ارستو په شان د يو ژور فكري سياستپوه افكار يې تر شا پراته             
وو، ســكندر د ارســتو لــه سياســي فورمولونــه څخــه پــه ګټــې        

ــواد د      ،اخيســتنې ــر هې ــالى شــوى و،  د ه ــر فتحــې بري ــړۍ پ  د ن
نيولــــو او ايلولــــو لپــــاره د لــــويې بريتــــانيې د سياســــتپوهانو 

چـوه، حكومـت وكـړه      تفرقـه وا   ((:سياسي فورمول همغه و، چـې     
د نـــړۍ هـــر بريـــالى  )) بېـــل يـــې كـــړه ايـــل يـــې كـــړه  ((او يـــا هـــم 

سياستوال چې ګورئ، د بريـاليتوب راز يـې پـه همـدې كـې دى                
  .انو سياسي تيورۍ يې عملي كړي ديچې د سترو سياستپوه
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نيكولــو مكيــاويلي د نــړۍ د ډېــرو ســترو سياســتپوهانو پــه   
ر چــا زيــات  جملــه كــې هغــه سياســتپوه دى، چــې نــوم يــې تــر هــ    
  .ځلېدلى او د نړۍ پر سياسي چاپېريال خور دى

م كــال د مــې مياشــتې پــر درېيمــه نېټــه پــه 1469مكيــاويلي د 
مـې يــې د  22م كــال د جـون پـر   1527فلـورينس كـې زېږېـدلى او د    

 كلونو په عمـر لـه نـړۍ څخـه سـترګې پټـې كـړي دي، د عمـر                     58
لعې  ډېر كلونه يې په دربار كې په سياسـي چـارو، سياسـي مطـا          

او دربـــاري النجـــو كـــې تېـــر كـــړي دي، همـــدې عواملـــو دى پـــه 
كلـه چـې    . سياسي چارو كې د پوره تجربې او ذكاوت خاوند كـړ          

يې د درباري غوړه ماالنو په وجه خپله دنده له السـه وركـړه، نـو         
الزيات سياسي تفكر او ژورتيا ته متوجه شو او پـه نتيجـه كـې               

 كلونـو   480چـې نـژدې د      رامنځته كـړ،    ))  ټولواك((يې مهم اثر    
په بهير كې يې د نړۍ پر سياسـي فضـا فكـري واكمنـي وكـړه او                  

دا كتاب د مكياويلي د پرله پسې مطالعې او تجربـې           . كوي يې 
ګـراف، هـره   ايو داسې نچـوړ او غورچـاڼ دى، چـې د مـتن هـر پر            

. جمله، هره كلمه  او هـر تـورى يـې پـه ډېـر دقـت ليكـل شـوى دى              
، نو هېڅ جمله او هېڅ تركيب ورتـه         كله چې سړى دا كتاب لولي     

زيات نه ښكاري، چې سړى فكر وكړي دا يو زيـاتي تركيـب دى              
او بايد نه واى په كې راغلى، داسې لكه د رياضـي د عـددنو او               
فورمولونو په شان چې هر عدد ځانته خپل خپل ځـاى ډكـوي او              

  .له حذف سره يې مطلوبه نتيجه له منځه ځي
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 چې د ايټاليا د هغـه وخـت   ،دا وددې كتاب د ليكلو يو هدف     
واكمــن لــه سياســي تېروتنــو وژغــوري او پــه ايټاليــا كــې د يــوه   

 چارې په ګوته كـړي، خـو پـه دې           - مضبوط نظام د جوړولو الرې    
كتــاب كــې شــنل شــوي او افــاده شــوي سياســي مســايل دومــره    

 چـې نـه يـوازې د يـوې واحـدې ټـولنې د               ،ژور، دقيق او پراخ وو    
وونې وې، بلكې په ټولـه نـړۍ كـې يـې د             واكمنو لپاره ښې الرښ   

سياسي سـتونزو ، كړكېچونـو او نـاروغيو د اوارۍ اودرملنـې             
لپاره د ښو كاري نسخو كـار هـم وركـړ، پـه همـدې وجـه دا اثـر د             
نړۍ په يو زيات شمېر سياسي كړيو كې مشهور شـو، ان تـر دې          
چې يـو زيـات شـمېر سياسـتوالو او سياسـتپوهانو پـه سياسـي          

مېر ناعـاطفي او جابرانـه مسـايلو تـه د جـواز پـه               چارو كې يو شـ    
پلمــه ناســم او د ولســواكۍ خــالف بللــى دى، خــو بيــا هــم هغــه      
ــوي او      سياســتوال چــې سياســت ، اخــالق او عواطــف ســره بېل
سياست يوازې د ګټو د تر السه كولو وسـيله ګڼـي او د اخالقـي            
ايډيالونو تابع يې نه ګڼي، دا كتاب يو مهم تيوريك اثر ګڼـي،             

ې اثــر يــوه لويــه ځانګړنــه دا ده چــې تيــوري اونظريــات يــې د   دد
زمان او مكان تابع نه دي؛ دا اثر چې د هر ې ټـولنې يـو سياسـي                  
وګړى په ځير سره لولي، نو دخپلـې ټـولنې د ګڼـو پېښـو او ګڼـو                  

ګوري، سړى فكر كوي    وپه كې   به  سياسي كركټرونو انځورونه    
 كـې تېـر شـوي او    چې دا پېښې اودا كركټرونـه  د دوى پـه ټولنـه     

ــو ســترګو ليــدلي دي   ــه خپل ــولنې    . ده پ ــه د خپلــې ټ مــوږ چــې كل
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ــه      سياســي پېښــې ګــورو او بيــا پــه هغــو كــې بېالبېــل كركټرون
مطالعـــه كـــوو او بيـــا دا كتـــاب ګـــورو، نـــو فكـــر كـــوو لكـــه         
مكـــياويلي چــې دا كتــاب د افغــاني ټــولنې لپــاره ليكلــى وي،    

صـيتونه  مكياويلي چې د مختلفـو واكمنـو كـوم مختلـف خصو           
پــه ګوتــه كــړي او لــه هغــو څخــه راټوكېــدلو پــايلو تــه يــې اشــاره  

 ،كړې، د هغو هره بېلګـه مـوږ پـه خپلـه ټولنـه كـې مونـدالى شـو              
نـاورين بـه د ډېـر لـږ وخـت لپـاره د خلكـو پـه                  :((مكياويلي وايـي  

ذهنونو كې پاتې شي او ډېر كوچنى بلل كېږي، خوكه ممكن ژر 
ر ورسـوي، دا مرسـتې بـه        تر ژره ځپلو شويو خلكو ته مرسـتې و        

تر ډېره د خلكو په ذهن كې پاتې شي او له املـه بـه يـې د واكمـن      
  )).نوم په ډېر درنښت يادېږي

د پورتنۍ جملې د عملي تطبيق بېلګه موږ په خپله ټولنه كې            
ګورو، په كابل كې مختلفو تنظيمونو ډېره مرګ  ژوبله وكړه او   

 ناورين په نتيجـه     پر خلكو يې يو ستر ناورين خور كړ، د همدې         
كې دوى د زياتې شتمنۍ څښتنان شـول، كلـه چـې نـاورين پـاى          
تـــه ورســـېد، همـــدا نـــاورينوال اوس پـــر هغـــو خلكـــو  د خپلـــې  
شتمنۍ په زور حكومت كوي او په پارلماني ټاكنو كـې يـې هـم               
د همغې نامشروع شتمنۍ په زور تر ټولو زيـاتې رايـې راخپلـې              

و زړه ســوى واكمــن د  ســخاوت ا:(( مكيــاويلي وايــي . كــړي دي
څخـه د   )) سـخاوت ((دلته له   )) حقارت او كركې خواته راكاږي    

مكياويلي مقصد هغه سخاوت دى، چې واكمن يې يـا لـه خپلـه     
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جېبـــه اويـــا هـــم د بېـــت المـــال لـــه كڅـــوړې كـــوي، چـــې دا ډول   
سخاوت په پاى كې واكمن لـه فقـر سـره مخـامخوي او كلـه چـې             

سخاوت بلد ولس بيـا لـه       يو واكمن د فقر مرحلې ته ورسېد، په         
مكيـاويلي د يـو واكمـن لپـاره         . فقير واكمن څخه مالتړ نه كـوي      

تر حده زيات زړه سـوى هـم مضـر بـولي او وايـي لـه هغـه واكمـن                     
. څخه چې خلك دوېرې احساس ونه كړي، د هغه مالتړ نـه كـوي   

حاكم چې قهر اومار :((همدا نظر خوشال بابا هم وركړى او وايي  
مانـا دا چـې خپـل جـوهر او خصوصـيت نـه              ))  چې زهـر ونـه لـري      

  .لري
مكياويلي هغه واكمن بريالي ګڼي، چې پـه بېالبېلـو الرو لـه             

دا ډول  . خلكو پانګه راټوله او بېرته يـې خلكـو تـه خېـرات كـړي              
شـته، ځكـه نـو      ه  سخاوت دوراني حركت لري، چې تمامى يـې نـ         

واكمن ټـول عمـر د خلكـو پـه زړونـو كـې محبـوب پـاتې كېـږي،                    
پله ټولنه كې دا ډول ډېرې بېلګې لـرو، چـې د خلكـو د               موږ په خ  

شــتمنۍ لوټــوونكي اوبېرتــه پــر خلكــو د هغــې د يــوې برخــې        
وايـي او لـه    ) ډوډۍ مـار  (او  ) ځـوانمرد (مصرفوونكي ته خلـك     

  .ځانګړي درناوي څخه برخمن وي
مكيــاويلي د دې پوښــتنې پــه ځــواب كــې چــې خلــك بايــد لــه 

سره مينـه؟ وايـي چـې وېـره         واكمن څخه وېره ولري او كه له هغه         
دده په نظر له واكمن څخه وېره په ټولنـه كـې د            . تر مينې غوره ده   

سولې او ثبات سبب ګرځي، عامه شتمني په كې خوندي كېـږي            
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او لــه واكمــن ســره مينــه يــو اختيــاري كــار دى، چــې ورو ورو        
انارشۍ او ګډوډۍ ته الر اواروي، له واكمن څخه د وېرې او له        

 بېلګــې مــوږ پــه خپلــه ټولنــه كــې لــرو، د اميــر  هغــه ســره د مينــې
عبــدالرحمن خــان او ســردار محمــد داوود خــان شخصــيتونه او  
حكومتونه هغه بېلګې دي، چـې خلكـو تـرې وېـره احساسـوله،              

 دې وخـت عامـه نظـم ټينـګ و، داسـې حكومتونـه او            رځكه نو پ  
واكمـن چــې خپـل پرســتيژ يـې لــه السـه وركــړى و او خلكـو تــرې      

ــو  ــه احساسـ ــره نـ ــوي دي،   ويـ ــدل شـ ــه انارشـــۍ بـ له، ورو ورو پـ
څـوك چـې د نويـو قوانينـو او اصـالحاتو د             : (( مكياويلي وايـي  

پلي كولـو مشـري پـر غـاړه اخلـي، پـه حقيقـت كـې د هغوخلكـو                    
  )).دښمني پر غاړه اخلي، چې په تېرو قوانينو كې سوكاله وو

كله چې په افغانستان كـې د هـر نـوي متمـدن قـانون د تطبيـق          
وې ده، نــو دوديزوالــو يــې د ځــاني ګټــو لــه املــه    لپــاره هڅــه شــ 

مخالفــت كــړى دى، او غــوره بېلګــه يــې د غــازي امــان اهللا خــان   
  . چې ارتجاعي ځواكونو يې مخالفت وكړ،اصالحات وو

دل اسـان   ېد بخت پـه زور حكومـت تـه رسـ          : ((مكياويلي وايي 
  )).دي خو د واكمنۍ ټينګول يې سخت كار دى

ــن مح  ــتادكانديد اكاډيميســ ــه   د اســ ــي پــ ــديق روهــ ــد صــ مــ
تو هېواد دى، دلته د سياسي پېښـو        اافغانستان د استثن  ((وينا

وړانـــــدوينې نـــــه كېـــــږي، يـــــانې ځينـــــې سياســـــي پېښـــــې او  
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شخصــيتونه پــه كــې پــه اســتثنايي ډول رامنځتــه كېــږي، چــې د 
  )).خلكو سياسي برخليك ټاكي

كه موږ خپله ټولنه د مكياويلي او اسـتاد روهـي پـه پورتنيـو           
 واچوو، نو له پوره واقيعت سره بـه مـخ شـو، پـه          فورمولونو كې 

 ځكــــه يــــوه ،افغانســــتان كــــې د ســــقاو زوى واك تــــه رســــېدل
استثنايي پېښه ګڼـل كېـدى شـي، چـې دا سـې خلـك هـېڅ ډول                  
تګالره او فكر نه لـري، نـو څنګـه واك تـه رسـېدالى شـي؟ دغـه                   
راز كــه پــه امرېكــې كــې د ســپټمبر د يوولســمې نېټــې پېښــه نــه  

ې، كېـــدى شـــي پـــه افغانســـتان كـــې د لنـــډ  واى رامنځتـــه شـــو
ــني     ــه اوسـ ــه نامـ ــابي حكومـــت پـ ــالي او انتخـ ــالي، منځمهـ مهـ

د بخت پـه    . سياسي اصالحات اصالً هېڅ رامنځته شوي نه واى       
واك پـه   زور واك ته رسېدلي خلك په رښتيا هم تـر هغـه پـورې               

كـې وي، چــې بخــت ورســره ملګـرى وي، ځكــه دا ډول خلــك تــر   
اك د نيولـــو او ســـاتلو لپـــاره كـــوم واك د مخـــه او وروســـته دو

لي د وينو څښونكو او     يمكياو. دقيق پالن او ستراتيژي نه لري     
: هغو واكمنو په باب، چې د برچـې پـر زور حكومـت كـوي وايـي          

څــوك چــې تــل وينــې تويــوي، تــل دې ځــان لپــاره تــوره ولــري،  ((
  )).ځكه ولس پر ده او دى پر ولس باور نه كوي

ې واكمنـو بېلګـې هـم ليـدلي،         موږ پـه افغانسـتان كـې د داسـ         
چې ټول عمر يې د خپلې واكمنۍ لپاره تر ځان د تورو دېوالونـه           
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تاو كړي او هر كله چې دا دېوالونه له منځه تللي، نو واكمني او 
  .واكمنان هم له منځه تللي دي

مكياويلي سياستوالو ته  وړانديز كوي او وايي چـې بايـد د              
ــړي، دى د     ــو مســتحكم  خپــل حكومــت بنســټ ټينــګ جــوړ ك  ي

لپاره ښه قانون او ښې لښكرې اساسي عناصر بولي، دى        حكومت  
او مرسـتندويې لښـكرې د يـوه حكومـت او واكمـن لپـاره               اجيرې  

اجيــرې او مرســتندويې (( بــې ګټــې ګڼــي، د مكيــاويلي پــه نظــر   
لښكرې د دښمن پر وړانـدې بـې زړه وي، بـې نظمـه وي، د جنـګ                  

، ))هــال خزانــه لوټــويپــر وخــت  ميــدان پرېــږدي او د ســولې پــر م
رابلــل شــوې او راغلــې   (مــوږ پــه خپــل هېــوادكې مرســتندويې     

اجيرې ملېشې او نورې ډول ډول لښكرې وليدې، چې         ) لښكرې
ه تمـامې شـوې چـې رابللـې         ټنه هېواد او نه هم هغه واكمن ته په ګ         

يــې وې، ببــرك كارمــل پــر شــوروي لښــكرو ډډه ولګولــه، خــو يــو 
لښــكرو پــه پــاى كــې لــه وخــت داســې راغــى چــې همــدې شــوروي 

واكه څنډې ته كړ، ډاكټر نجيب اهللا د شـمال پـر بېالبېلـو ملېشـو                
  .ډډه ولګوله، خو په پاى كې پر هغه برخليك اخته شو

د ولـس شـتمنۍ تـه        (( :مكياويلي واكمنو ته توصيه كـوي چـې       
الس ونه غځوي، ځكه خلـك د پـالر مړينـه هېـروي خـو لـه پـالره                   

  )). وزيورپاتې شتمني يې له زړونو نه
د پــورتنۍ خبــرې عملــي بېلګــې هــم مــوږ پــه خپــل هېــواد كــې     
وليدې، په افغانستان كې ډېر مرګونه او ظلمونه وشـول، زيـاتره        
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عامه زيانونه او ظلمونه د خلكو له ياده ووتل، خـو د نـور محمـد                
ګڼه فرمانونه، چې د خلكو د شخصـي ځمكـو          ) 8(او  ) 7(تركي د   

ــه بــاب صــادر شــوي و      و او دواړه د خلكــو پــه  د وېــش او ولــور پ
شخصـي ملكيـت  او ژوندانـه كــې د مـداخلې سـتر عاملونـه ګڼــل       
كېدل، تر اوسه پورې د خلكو له ياده نه دي وتلي او آن يـو شـمېر                 
سياســتپوهان يــې پــه افغانســتان كــې د بحــران د اوږدېــدو ســتر   

 .الملونه ګڼي
د سياسـي او ټـولنيزو پېښـو        ) ټولـواك (د مكياويلي دا كتاب     

وتحليـل پـه بـاب ډېـرې ژورې او پخـې خبـرې لـري، چـې                  د شننې ا  
ــرو        ــو خب ــږي، د كتــاب د ټول ــوه يــې د كــاڼي كرښــه ګڼــل كې ــره ي ه
تحليل او بحث پر ځاى بـه ښـه دا وي چـې خپلـه د كتـاب اصـل تـه                      

  .وروګرځو
پــه ټــوليز ډول دومــره ويــالى شــم لكــه څنګــه چــې د حســابي         

، دغسـې   معامالتو د حل لپاره د رياضي فورمولونـو تـه اړتيـا ده            
ددې كتاب محتويات د سياسي ستونزو د شننې او حـل لپـاره  د               
سياسي فورمولو په توګـه كـار كـوي، هـر څـوك چـې پـه سياسـي                   
چارو او معامالتو كې ګوتې وهي، نو ورته بويه چې دا كتاب يو             

ــرور ولـــولي  ــاغلي داوود  . ځـــل ضـ ــوال ښـ ــوان او هڅانـــد  ليكـ ځـ
ــولنيزو پې    ــي او ټـ ــواد د سياسـ ــې د هېـ ــزي چـ ــننې  حبيبـ ــو د شـ ښـ

وال او  ېـ اودهغو پـه بـاب د يـوه غـوره او دقيـق دريـځ نيـونې ښـه ل                   
مينه وال دى، په افغانسـتان كـې د سياسـتپوهنې دعلمـي اثـارو               
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كمښت ته متوجه شوى اود همدې تشـې د ډكولـو پـه نېـت يـې دا                  
دا اثر په   . خورا مهم اثر له انګريزي ژبې څخه پښتو ته ژباړلى دى          

 ژبـاړل شـوى او سـړى يـې لـه لوسـتلو       خورا معياري او كره پښـتو     
څخه ډېر خوند اخلي، زه په داسې حـال كـې چـې د ښـاغلي داوود                 
حبيبزي دا كار ستايم او دا په پښتو كې د ژبـاړل شـويو اثـارو پـه                  
جمله كې له ژبني پلوه يو ښه پوره او كره اثر ګڼم، دكتاب د چـاپ                
ــه، چـــې دا كتـــاب يـــې     ــولنې تـ ــه ده او ميونـــد كلتـــوري ټـ لـــه املـ

پوركړ، مباركي وايـم، دغـه راز لـه حبيبـزې څخـه هيلـه مـن يـم،                   خ
چې د نورو دا ډول مهمو اثارو ژباړې ته هم مال وتړي، كـه چېـري                
دا اثر د هېـواد راتلـونكي سياسـتوال ولـولي او لـه ګڼـو سياسـي                  
ســتونزو څخــه ديــوې پــه حــل كــې هــم ورســره مرســتندوى شــي او  

صــېب بــه يــې پــه ســتونزه پــه عادالنــه ډول حــل كــړي، نــو حبيبــزى 
  .ثواب كې شريك وي، د همداسې هيلې د بري په هيله

  
  په درناوي
  اسمعيل يون
  كابل پوهنتون

   مه10 ل كال د لړم 1385د 
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او د هغو )) يوه شپه دوه خوبونه((
  تعبيرونه

  
پــه هــره ټولنــه كــې چــې اختنــاق خــور شــي، نــو د ټــولنې د نــورو  

بدلوي، عمومـاً    خواوو تر څنگ يې هنر او ادبيات هم خپل رنگ           
ــاق د دورې  ادبيـــــات د همغـــــه    د اختنـــ

  .اختناق  تصوير انځوروي
دا ادبيــات زيــاتره، د خونــد، خوښــۍ  

ــاره نــــه و  ، بلكــــې  د ياو خوشــــالۍ  لپــ
اكثــــــرو  همغــــــو ډول، ډول بــــــدرنګيو  
انعكاسوونكى وي، چې  د همـدې سـتم        

  .له امله راټوكېدلې وي
ــه  (( ــوه شــپه او دوه خوبون هــم پــه  ))  ي

 كــې  د اختنــاق  د دورې د يــوه مشــخص پېــر يــا بهيــر   افغانســتان
  .انځور دى، چې شاعر يې د خوب  په بڼه انځوروي

 ټـولنې د حـال او ماضـي ژوندانـه د يـو              ېشاعر خپل كلى د خپل    
سمبول په توگه  كـارولى او پـه هغـه كـې يـې د ژونـد دوه بېالبېـل            

 تر اختناق دمخـه پـړاو، تـر اختنـاق وروسـته      (پړاوونه  او رنگونه     
سره پرتله كړي دي، شاعر يـا ليكـوال پـه كلـي كـې دواړه                ) مرحله
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 چې  پخـواني حالـت       ،حالته انځور كړي دي او دا يې مجسم كړي        
  .تر اوسني هغه په هر ډول ښكلى او سوكال و

د ليكوال په نظر په پخواني حالـت كـې د كلـي يـا ټـولنې مـانيز            
و مـال   او نور مادي ارزښتونه خوندي وو، د مشر او كشـر، خـان ا             

ــدغو     ــخص وو، د همــ ــالحيتونه مشــ ــه او صــ ــورو دريځونــ او نــ
صالحيتونو د مناسب وېش له امله  د كلـي د متـوازن  پرمختـگ          
او هوســاينې   چــارې ســمبالېدې، خــو كلــه چــې د يــوه اختنــاق  او 
بهرني فشار په نتيجه كې  په كلي كې كشر د مشر، مال د خـان او          

  گـډوډي رامنځتـه      بې مخـه د مخـور ځـاى ونيـو، نـو پـه كلـي كـې                 
شوه، د ليكوال هدف  له كلي څخه خپل هېـواد دى، خـو ده  خپـل                  

  .كلى د خپل هېواد لپاره د يوه سمبول په توگه كارولى دى
د خوب ددې كيسې په لړ كـې بېالبېـل كركټرونـه د سـړي ذهـن                 
كې ژوندي كېږي، چې اكثـره يـې  منفـي رنـگ لـري او ددې علـت          

نــاق لوبغــاړي طبعــاً بــدرنگ  هــم طبيعــي دى، دا ځكــه چــې د اخت 
كركټرونــه دي، د كيســې د شخصــيتونو د بيــان لپــاره  ولســي يــا  
بزګـــري ژبـــه كـــارول شـــوې او داســـې بزګـــري ترمينـــالوژي يـــا        

چاكليوالي ژونـد  نـه وي تېـر كـړى       اصطالحات كارېدلي،چې كه    
يې بزګري نه وي كـړې او يـا هـم  لـه بزګرانـو او كرونـدګرو سـره                     يا  

ــه وي   ــه شــي     نــږدې پــاتې شــوى ن ــا يــې پــه اســانۍ ســره ن ، پــر مان
  .پوهېدالى
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ــه (( ليكنــه  دخپــل هنــري او كيســه ييــز   )) يــوه شــپه دوه خوبون
ارزښت ترڅنګ  دا ارزښت  هم لـري، چـې ښـه لويـه بزګـري پانگـه               

  .يې په كې خوندي كړې ده)) ژبني اصطالحات((
د شــكل لــه پلــوه  اساســاً  دا  ازاد نظــم دى، چــې داســتاني بڼــه    

 نـو كېـدى     ،ه ليكنۍ بڼې سره  يې سم  لـيكالى واى          لري، خو كه پ   
 هغـــه بندښـــت  او مـــاتوالى چـــې اوس د ځينـــو  مســـرو  پـــه  لشـــو

  . له منځه تلالى واى،لوستنه كې  رامنځته كېږي
پر ليكني ناسموالي سر بېره ځينو ځايونو كـې وزنـي تېروتنـې       
هم لري، چې شاعر كېدى شي، په خپل زړه  همداسې پرې ايښـي              

ــ  ــد       ېې گڼلــوي اوداســې ي ــي قي ــې ليكنــې وزن  وي، چــې پــر خپل
  .تحميل نه كړي

ښــاغلي ليكــوال او شــاعر محمــد حســن حســام د دا ډول نويــو   
ليكنو چـې پخـوانۍ بېلگـې يـې ډېـرې نـه دي ليـدل شـوي، خپلـه                    

او ) ســپينې وينــې) (زه كابــل يــم(تجربــه  لــري، تــر دې دمخــه  يــې 
پـه هـر    كې هم دا ډول تجربې كړي دي، خـو          ) سر خالصي ليكونه  (

ــه    ــه، نــوي ادبــي بهيرون  پــه خپلــه  نــوې ادبــي   ،ترتيــب  نــوې زمان
هم له همـدغو نويـو      )) يوه شپه دوه خوبونه   ((تجربې راټوكوي او    

له ښاغلي ليكوال څخه  يې زموږ  هيلـه    . تجربو څخه يوه تجربه ده    
دا ده  چــې  دا انفــرادي تجربــې نــورې هــم پســې وغځــوي او ال يــې 

  .پخې كړي
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يـوه  ((و او د ليكنې تـر مـنځ دېـوال كېـږم نـه،      زه نور د لوستونك   
لوستونكو ته پرېږدم، چې  له خپلو تعبيرونو        )) شپه دوه خوبونه  

  .سره سم  يې تعبير كړي
  د اختناق د ښامارانو د له منځه تلو په هيله 

  
  اسمعيل يون

   افغانستان-كابل
  لومړى مكروريان

   ل كال، د كب مياشت1385
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  دبياتاو د كوچنيانو ا)) حقيقت((
  

لكــه څنګــه چــې زمــوږ پــه ټولنــه كــې كوچنيــان لــه خپلــو ډېــرو     
حقونــو څخــه محــروم دي، دغســې لــه خپلــو ادبيــاتو څخــه هــم بــې 

پــه پښــتنو شــاعرانو كــې يــوازې پــه شــمار شــاعرانو د  . برخــې دي
كوچنيانو لپاره شـاعري كـړې ده، مرحـوم محمـد عثمـان نژنـد او                

 بايـد پـه   خداى بښـلى غـالم حضـرت روغمـن هغـه كسـان دي چـې        
دې برخه كې ترې په قدردانۍ سره       

د دوى شــعرونه پــه  . يادونــه وشــي 
پښتو تعليمي كتابونو كې راغلي     
او زموږ د كوچنيانو پر ذهنونـو او        

. عواطفو يې ښـه تـاثير ښـندلى دى        
ښـــاغلى محمـــد نـــواز حقيقـــت پـــه 
پښتو ادبياتو كې بله هغه څېـره ده        
ــل كــار       ــر هــر ب ــم يــې ت چــې خپــل قل

 ادبياتو ته وقف    زيات د كوچنيانو  
يـوازې د   )) لـس شـعري ټـولګې     ((كړى، حقيقـت صـاحب تراوسـه        

كوچنيــانو لپــاره چمتــو كــړي، چــې لــه هغــو څخــه يــوازې دوه يــې  
چــاپ شــوي او نــورې يــې ال د   )) ســپينه كــوتره او د لمــر ترانــې  ((

  .چاپ انتظار باسي
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او د  )) ښـځينه شـاعري   (( زموږ نرواكه او پالرواكه ټولنـه كـې         
د )) ښــځينه شــاعرۍ ((د . شــاعري كمــه ده )) پــارهكوچنيــانو ل((

كمښت وجه شايد اقتصـادي او علمـي شـاته پـاتېوالى، مـذهبي              
او كلتوري بنديزونه او له هغـو څخـه ناسـم تعبيرونـه وي، خـو دا                 
چــې دكوچنيــانو لپــاره ولــې كــم ادبيــات رامنځتــه شــوي، پــه دې   
 برخه كـې څـه كلتـوري او مـذهبي بنديزونـه او ناسـم تعبيرونـه نـه                  
ــيم د      ــولنې عــام شــاته پــاتېوالى او د تعل وو، خــو كېــدى شــي د ټ

 ،خو خير عوامل چې هر څـه وي . كچې ټيټوالى يې غټ عامل وي 
وي به، خو اوس موږ عمالً د كوچنيـانو لپـاره د ځـانګړو ادبيـاتو       

  .په برخه كې ډېر غريب يو
كله چې سړى په لومړي ځل د كوچنيانو لپاره لـه ادبيـاتو او يـا                

سـره مخـامخېږي، نـو دا خبـره ورتـه سـاده او بسـيطه                هم شـاعرۍ    
ــانه   ،ښـــكاري او داســـې فكـــر كـــوي  ــاده او اسـ  چـــې تـــر ټولـــو سـ

ليكــوالي يــا شــاعري همــدا د كوچنيــانو لپــاره ده، ځكــه چــې نــه    
زيــاتو تصــويرونو، نــه نــادرو تشــبهاتو او اســتعاراتو تــه پــه كــې   

ــه هــم نــورې ســپېڅلتيا تــه     خــو كــه كلــه عمــالً د   ،اړتيــا شــته او ن
 چـې   ،وچنيانو لپاره پر شاعرۍ پيل وكړي، نو ورته معلومېږي        ك

ــار دى   ــومره ســخت ك  دادى چــې څــوك د كوچنيــانو   واقعيــت. څ
لپاره شاعري كوي كه هغه خپله يو ځل ځـان  د كـوچني پـه رول او            
ــاظ د       ــري لحـ ــي او فكـ ــه تخيلـ ــان پـ ــوي، ځـ ــه چـ ــې وانـ ــر كـ كركتـ
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 تـر   كوچنيتوب مرحلې ته ونه رسوي، شاعري به يـې د كوچنيـانو           
  . خو هغو ته به خوند ور نه كړي،كچې پورته وي

د كوچنيانو لپاره شاعري د خپـل كوچنيتـوب د تجربـو پـه رڼـا                
كــې كېــدالى شــي، شــفاف، خــواږه، بــې تكلفــه عواطــف او نــا         
سياسي تفكر  هم د كوچنيانو د ادبياتو په رامنځته كولو كې ښه             

  . رول لري
 سياسـي سـړى     ښاغلى محمد نواز حقيقت كه څه هم اساساً يـو         

او ليكوال دى، خـو د ماشـومانو لپـاره پـه شـاعرۍ كـې يـې خپـل                    
سياسي دريځ يوې خواته پرې ايښى او يا هم ډېر كم تـرې څرګنـد               

ماشومان معموالً له هغو شـيانو سـره ډېـره عالقـه لـري              . شوى دى 
چــې دوى يــې مجســموالى، لمســوالى او تشخيصــوالى شــي او    

ــد كــې ګــوري،       ــه ورځينــي ژون ــې پ حقيقــت صــيب دغــه   عمــالً ي
پديدې ډېرې ښې درك كړي او هغـه يـې بيـا پـه خپلـو نظمونـو او                   

لكــه پيشــو، هليكــوپتر، . شــعرونو كــې دوى تــه تعريــف كــړي دي
طــوطي، بلبلــه، تليفــون، ښــكاري ســپى، بيــزو، مېــږى، غــوا او   

  ...نور
دې ډول مسايلو سره ماشومان پـه طبيعـي او فطـري ډول مينـه             

نو په تعريف كې اخالقي، روزنيـز       او عالقه لري، نو كه ددې شيا      
ــه    ،او ښــوونيز عناصــر ځــاى شــي   ــې فشــاره او پ  ماشــومان يــې ب

. نامستقيم ډول هضموي او د هغوى په وده كې اساسي رول لـري            
ــړه د       ــاره زده كـ ــې فشـ ــد بـ ــه انـ ــانو پـ ــې د پوهـ ــوونې او روزنـ د ښـ
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ــړ ده     ــه زده كـ ــو ښـ ــر ټولـ ــاره تـ ــومانو لپـ ــت د  . ماشـ ــاغلى حقيقـ ښـ
پلـه كـړې شـاعرۍ كـې پـه دې  بريـالى شـوى              كوچنيانو لپاره پـه خ    

چــې يــو زيــات شــمېر روزنيــز، اخالقــي، وطنــي، ټــولنيز او نــور     
ژوندني مسـايل پـه خپلـو نظمونـو او شـعرونو كـې ځـاى كـړي او                   

  .كوچنيان پرې وپوهوي
د كوچنيانو لپاره شعرونه بايد زياتره په تعليمي كتـابونو كـې            

زه . سـتالى شـي  ځاى شي، په دې ډول ترې كوچنيـان ښـه ګټـه اخي     
 غـواړم د    ،نه غواړم چې پر دې ټـولګې خپلـه ليكنـه نـوره وغځـوم              

كوچنيــانو لپــاره د حقيقــت صــيب دا يــو نظــم د بېلګــې پــه توګــه     
 چې د تليفون پر تعريف سربېره د هغه څـومره نـورې ګټـې               ،راوړم
  :نور نظمونه يې هم همدا ګټې لري. بيانوي

  د تليفون خبرې
  ورور مې وكړو تليفون

  نګ مو دى ژوندونويلې څ
  ما ويل شكر خير خيرت دى
  ته به كله شې راستون

  خپل ديدن دې راوړه ماته
  درپسې يم ځيګرخون
  ده ويل زه په خير درځمه
  چې رخصت شي پوهنتون
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  وكړې ما خپله خبرې
  ښې خوږې ښې خوندورې
  ورور مې شو له ما خوشال
  وركړ ما د كور احوال
  ماته وويل زما ورور
   او موركړه سالم په پالر

  تليفون يوه ښه اله ده
  د خبرو وسيله ده
  لنډوي اوږدې مزلې

  .چې زنګ راغى وايه بلى
  د ګالليو افغان ماشومانو د نېكمرغه راتلونكي په هيله

  
  په مينه

  محمد اسمعيل يون
  1- 6-1386كابل، 
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  ترپايليك پورته هڅـه

  

ــاتو پــــوهنځي پــــه وروســــتي سمســــتركې د    د ژبــــو او ادبيــ
په نامه يو مضمون په درسـي نصـاب   ) پايليك ( مونوګراف يا  
 مكلـف   ،محصلين د ليسانس دورې په پاى كـې       . كې شامل دى  

  . دي يوه رساله يا كتابګوټى وليكي 
 يـوه مشخصـه    ردا كتابګوټى پ  

ــود   ــاكلي الرښـ ــوه ټـ ــوع د يـ موضـ
اســـتاد ترنظرالنـــدې بشـــپړېږي، 

ــي   ــه وايـ ــوګراف ورتـ ــې مونـ د . چـ
پايليــك يــا مونــوګراف د ليكلــو 

دېــرش  تــر  شــمېرمعموالً مخونــو
لــه هغــه وختــه . مخونــو كــم نــه وي

چـــــــــې د كابـــــــــل پوهنتـــــــــون د  
ژبواوادبيــاتو پــوهنځى تاســيس  

شــوى دى، نــژدې اويــا كالــه كېــږي، د دې نــژدې اوو لســيزو پــه  
د . بهيــر كــې پــه زرګونــو عنوانــه مونوګرافونــه ليكــل شــوي دي 

ــويو      ــل شـ ــو ليكـ ــوا د منظمـ ــه خـ ــلينو لـ ــتوڅانګې د محصـ پښـ
يـو  . شمېر هم نـژدې پنځوسـو عنوانونـو تـه رسـېږي             پايليكونو  
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وخت ما په پښتو څانګه او د كابل پوهنتون په عامـه كتـابتون              
كې د خوندي شويو مونوګرافونو لټون كاوه، هلته مـې وليـدل            

چـې پـه خـورا زيـار        ،چې يو زيات شمېر مونوګرافونه داسې وو      
او زحمت ليكل شوي وو او الزمه وه، چې چاپ شي او ګټه يـې               
ټول ولس ته ورسېږي؛ خوداسـې مونوګرافونـه پـه كـې هـم وو،               
چې نه يوازې پـه چـاپ نـه ارزېـدل؛ بلكـې د مونـوګراف ليكنـې              
پــــر معيــــارونو هــــم برابــــر نــــه وو او ځينــــې يــــې پــــر تكــــراري  

  .موضوعګانو ليكل شوي وو
د كابـــل پوهنتـــون د ژبـــو اوادبيـــاتو پـــوهنځي د پنځوســـمې 

 د پښـتو كتـابونو او        مـا د نومـوړي پـوهنځي       ،كاليزې پـه ويـاړ    
كتابښود ترتيب او چاپ كړ، لـه دې كارڅخـه    يو مونوګرافونو

زمـــا هـــدف داو، چـــې د ژبواوادبيـــاتو پـــوهنځي كـــړى كـــار او  
ــلينو تـــه د ادب    شـــتمني راټولـــه او خونـــدي كـــړم او بـــل محصـ
پوهنځي د ماضي د مطالعې لپاره يو كتاب  پـه الس وركـړم او               

 كـې نـور مونوګرافونـه       بل هدف مې داو، چې كـه پـه راتلـونكي          
ليكــل كېــږي؛ نــو پــر زړو او تكــراري موضــوعګانو ونــه ليكــل  

ې اوس هم پر يـو شـمېر سـولېدلو او كليشـه             چشي،  سره له دې      
ــاتره    يــــي موضــــوعګانو مونــــوګراف ليكــــل كېــــږي؛ خــــو زيــ
پايليكونه لـه دوديـزې بڼـې راوتلـي او نـوې موضـوعګانې يـې                

  . څېړلي دي 
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د همدغو مونوګرافونـو    )) وټه  پښتو لنډه كيسه او ادبي ټ     (( 
لــه جملــې څخــه دى، چــې دوديــزه بڼــه نــه لــري او پــر يــوې وړې     
موضوع يانې د كوم شخص د تعريـف پـر محـور نـه راڅرخـي او                 
يوه داسې عامه موضوع، چې ارزونـه او شـننه يـې زمـوږ ځـوان                

ــره ضــروري او ګټــوره ده څېــړل شــوې ده           . ليكــوال پښــت تــه ډې
په ادبـي ټولنـه كـې يـوه هغـه موضـوع ده،              زموږ  )) ادبي ټوټه   ((

چې تـر اوسـه يـې پـر تعريـف او فـورم د ادبپوهـانو تـرمنځ پـوره                     
لـه  يـې   شـته، ځينـې يـې يـو ادبـي فـورم ګڼـي او ځينـې                  ه  توافق نـ  

فــورم څخــه منكــردي او ان وايــي لــه چــا څخــه، چــې لنــډه كيســه 
خرابــه شــي او يــاهم شــعر تــرې بــې وزنــه او كــم وزنــه شــي؛ نــو د   

نوم پرې كېږدي؛ نو د  داسې موضوعګانو شـننه او        ادبي ټوټي   
  .سپړنه د ادبياتو نويو الرويانو ته ډېر څه سپينوي 

پـر لنـډې كيسـې هـم هـر اړخيـزه        )  سيدي  ( ښاغلى سيدنظيم   
 نيـولې بيـا د هغـې رغنـده          هرڼا اچـولې، لـه تـاريخچې او تعريفـ         

د ده دا كـار ځوانـو       . توكونه ټـول يـې تشـريح كـړي او شـنلي دي              
  .الو ته سمه او رڼه الره په ګوته كويليكو

د دې پايليك بله غـوره ښـېګڼه دا ده، چـې د لنـډو كيسـو او               
 . ادبي ټوټو دواړو بېلګې يې راوړي او تحليل كړي يې دي 

د دې مونــوګراف بلــه ځانګړنــه داده، چــې تــر اوســه پــورې د    
پښتو لنډو كيسـو كـوم اثـار چـاپ او يـاهم ليكـوال تـه يـې پتـه                     

 ليكوالـــو پـــه ګـــډون يـــې د هغـــو نومښـــود هـــم    د،لګېـــدلې ده
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وړاندې كړى دى، دا كار له ځوانو ليكوالو سره مرسـته كـوي،             
چې د پښتو لنډو كيسو له عمومي زېرمې خبرشي اوپه دې اړه             

، عناصـر يـې   د لنـډې كيسـې رغنـده        . يو عام جـاج ترالسـه كـړي         
) چاپېريـال ( ان  اډانه څېره يا كركټر، تلوسه، زمان او مك       : لكه  
الوګ، ليـدلورى او نـور پـه سـاده او روانـه ژبـه تشـريح كـړي               ډي

  . دي 
ــر عمــومي ښــېګڼه داده، چــې ليكــوال ټــول پرخپلــې      د دې اث
ټــاكلې موضــوع راڅرخېــدلى، لــه موضــوع څخــه لــرې شــوى نــه  
دى، د لنډې كيسې او ادبي ټوټې بېلګې يـې راوړي او تحليـل              

 لــــه موضــــوع تېښــــته د ليكــــوال كمــــزوري ده او دا .كــــړي دي
شــته، ليكــوال پــه خپــل شــوق خپــل ه زوري پــه دې اثــر كــې نــكمــ

اثربشـــپړ كـــړى او دې پســـې نـــه دى ګرځېـــدلى، چـــې يـــوازې د 
  .پايليك دېرش مخه پوره كړي او خپل كار بشپړ وګڼي 

ليكــوال دومــره زيــار ايســتلى، چــې خپــل كــړى كــار يــې د         
پايليك تر دوديزه بريده اوړي او د يـو ښـه تحليلـي او څېړنيـز                 

  .لوياثر بڼه خپ
 خپلــې ټــولنې تــه نــور زيــات داســې  ، كاشــكې پښــتو څانګــه

ګاللي او فرهنګيالي فارغان وړاندې كـړي، چـې خپلـې ټـولنې             
ــه  ــات كــار وكــړي او     ت ــده زي ــار او بري ــاكلي معي خپــل ترخپــل ټ
  .  ته زيات ثمر وړاندې كړي هېواد
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وره يـو غـ  كې زه د ښاغلي سيدنظيم سيدي دا پايليك په پښتو ليكل شويو پايليكونو   
لـه دربـاره ورتـه د       ) ج(پايليك ګڼم او ان د پايليك تر معياره يې لـوړ ارزوم او د لـوى رب                  

  . نورو بريمنو فرهنګي هڅو غوښتنه كوم 
  

  كور يې ودان او ژوند يې سوكال
  يون  عيلپوهنمل محــمداسم
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 د محمد اسمعيل يون لنډه پېژندنه
ــمعيل   ــد اســ محمــ
يــــــــون د حــــــــاجي 
محمدخان زوى پـر    

ل كــــــــــال، د 1346
ــت د   ــان واليـــ لغمـــ
الينګار ولسـوالۍ   
ــوې   ــه يـ ــازيو پـ دنيـ
روښــــــــــــــــنفكرې 
كـــــــــورنۍ كـــــــــې 

  .زېږېدلى دى
ــومړني      ــومړنۍ زده كــړې يــې د الينګــار ولســوالۍ د ســلينګار پــه ل ل
ښوونځي كې  سرته رسولي دي، تر هغه وروسته كابل ته راغى او پـه               

ل كـال لـه نومـوړې لېسـې         1366پـر   . خوشال خان لېسـه كـې شـامل شـو         
ل كال د كابل پوهنتون د ژبو او        1367ه په دويم نومره بريالى او پر        څخ

ــر . ادبيــاتو پــوهنځي د پښــتو څــانګې محصــل شــو    ــه  1370پ ل كــال ل
ــه         ــال بېرت ــر همــدې ك ــالى  او پ ــومره بري ــانګې څخــه اول ن ــوړې څ نوم

ل كـال پـه نومـوړې څانګـه      1385پـر   . دپښتو څانګې د كـدر غـړى شـو        
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 په ډېـر ښـه او بريـالي ډول دا دوره            كې د ماسټرۍ دوره پيل شوه، يون      
  .پايته ورسوله

 ل كــال څخــه بيــا تــر ننــه پــورې د كابــل   1370محمــد اســمعيل يــون لــه  
) پوهنـدوى (پوهنتون د ژبو او ادبياتو پوهنځي تدريسـي غـړى   او  د        

ــون د       ــر اســتادۍ سربېره،اســتاد ي ــه  رســېدلى دى، پ علمــي پــوړۍ ت
مجلو د چلوونكي دنده    ))شمشاد((او)) هيلې((،  ))كابل پوهنتون ((

ــړې ده     ــره كـ ــه ډول ترسـ ــه ښـ ــم پـ ــدونكې    . هـ ــې د چاپېـ ــور كـ ــه پېښـ پـ
همدارنگـه ديـو شـمېر نـورو        . مجلې كتـونكى غـړى هـم و       )) معارف((

  . چاپي خپرونو همكار هم پاتې شوى دى
ل كال، په  جالل ابادكې بېړنۍ لـويې جرګـې  تـه  د                1381استاديون پر   

 مشـر شـو، ددې جرګـې لپـاره تـر            ختيزو واليتونو د انتخاباتو د دفتـر      
ټــاكنو وروســته د جرګــې غــړى، بيــاد جرګــې د غــړو لــه خــوا  د بېړنــۍ  

اسـتاد يـون پـه دې       .لويې جرګې دلومړي منشي په توګـه انتخـاب شـو          
جرګه كې  تر خپل وروستي وسه خپـل ملـي او تـاريخي مسـوليت  ادا         

  .كړ او د هېواد دښمنه عناصرو د توطيو مخه يې ونيوله
ــر دې جرګــ  ــانون د     ت ــه چــې  د افغانســتان د اساســي ق ې وروســته، كل

تــدوين بهيــر پيــل شــو،  نــو اســتاد يــون بيــا ددې بهيــر لپــاره د ختيــزو 
په ختيزو واليتونـو كـې       . واليتونو د داراالنشاد دفتر مشر وټاكل شو      

د اساسي قانون د لويې جرګـې لپـاره انتخابـات هـم د همـدې دفتـر لـه                   
اسي قانون د تصويب پـه لويـه جرګـه          استاد يون د اس   .خوا ترسره شول  
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كې  د نوموړې جرګې د داراالنشا د غړي پـه توګـه خپـل فعـال رول ادا               
ټاكل شوې وه، استاد يون  په  ختيزو واليتونو كې د افغانستان د             . كړ

جمهوري رياست لپـاره د عمـومي ټـاكنو د دفتـر مسـول شـي، خـو پـه                    
انو لـه خـوا پـر       كابل كې د لويـو جنګسـاالرانو او ځينـو تنظيمـي مشـر             

ــاره ګوښــه        ــه ك ــه ل ــه امل ــات فشــار ل ــو د زي حكومــت او ملګــرو ملتون
استاد يون ته وړانـديز وكـړ، چـې پـه           ) UNAMA(ملګرو ملتونو .شو

كابل كې به تر دې لوړه دنده دروسـپارو، خـو اسـتاد يـون ونـه منلـه او             
  .خپلې استادۍ ته يې دوام وركړ

ټينګـار او غوښـتنه، د      درې كاله وروسته  يې د ځينو ملګرو په زيات           
جمهوري رياست د ملي امنيت شورا په دفتر كـې  د فرهنګـي چـارو د                 
رياست دنده ومنله او په كابل پوهنتون كې پـر اسـتادۍ سـربېره ال تـر              

ل كـال د افغانسـتان او      1385استاد يـون پـر      .اوسه دا دنده پر مخ وړي     
پـه  پاكستان د امـن ګـډې جرګـې لپـاره د افغانسـتان لـه خـوا د منشـي             

  .توګه غوره شو او دا دنده يې هم په ښه ډول ترسره كړه
 استاد يون د خپلواك ليكـوال پـه توګـه پـه تېـرو شـلو كلونـو كـې ګـڼ                     
ــاپي،      ــو چـ ــه ګڼـ ــره كړي،پـ ــه ترسـ ــولنيز خدمتونـ ــمېرفرهنګي او ټـ شـ
راديـــويي او ټلويزيـــوني مركـــو كـــې يـــې د و اقعيتونـــو او حقـــايقو د  

كه څه هم ډېر . كې ځاى نيولى دى  څرګندبيان  له امله د خلكو په زړونو       
خلك د يون ليكنې، مركې او نظريات خوښوي، خو يو شـمېر داسـې              

د هغــه ملــي او . خلــك هــم شــته، چــې د يــون سرســختي مخــالفين دي 
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ګټورو نظرياتو ته هم  غلط رنګ  او تعبير وركوي، دا ډول اشخاص، 
 چې اكثره يې زورواكي او د سياسي ډلو ټپلـو غـړي او مشـران دي، د        
استاد يون نظريات خپلو شخصي او تنظيمي ګټو ته خطـر بـولي، نـو               

زه ددې شـاهد يـم، هـر كلـه چـې يـون       . ځكه  يې په ټينګه مخالفت كوي  
كومــه ليكنــه او مركــه كــړې، نــو دده پــر وړانــدې يــې مثبــت او منفــي    
غبرګونونه دواړه راپارولي دي، منفي غبرګونونه اكثره وخـت د هغـو            

ي، چې پـه تېـر كـړكېچن سياسـي بهيـر كـې              اشخاصو او ډلو له خوا و     
  .يې ډېرې نامشروع ګټې ترالسه كړي او ځانونه يې مطرح كړي دي

مثبــت غبرګونونــه اكثــره د ولــس دمشــرانو، روښــنفكرانو او نــورو       
مخورو له خوا وي، خو استاد يون پـه دغسـې سـختو اغزنـو او تنګـو              

وام شــرايطو كــې بيــا هــم خپــل فرهنګــي، سياســي او ټــولنيز كــار تــه د 
  . وركوي

دا اوسنى فرهنګي كار، چې  تاسو يې  اوس پـه مسلسـل ډول ګـورئ،                 
دا د تېرو شلو كلونو كارونه  دي، چې  له تېر يو نيم كال راهيسـې پـرې                   
په منظم ډول كار شوى، اوډل شوي او دادى ستاسو مخې ته ايښـودل              
كېږي، په داسې يو دولتي دفتر كې چې بوختياوې په كـې ډېـرې وي،               

اسـتاد يـون   . او ستر فرهنګي كار سرته رسول اسـانه كـار نـه دى         د منظم 
پر خپلو فرهنګي كارونو سربېره د ګڼو فرهنګي ټولنو د غړي، همكـار             
او موسس غړي په توګه هم خپل فرهنګي رول ادا كړى،په پېښور كـې              

دافغانسـتان دكلتـوري ودې   (يې د دوو المان مېشـتو فرهنګـي ټولنـو         

www.pdfbooksfree.blogspot.com

www.pdfbooksfree.blogspot.com

ترتیب و پیشکش سعیدخان

Pakistan Virtual Library www.pdfbooksfree.pk



  

  

  175

د همكار په توګه    )  د ودې پراختيا ټولنې    د پښتني فرهنګ    (او) ټولنې
دغـه  . د بېالبېلو ليكوالو پـه لسـګونو اثـار، ايـډيټ او چـاپ كـړي دي                

راز يې په سلګونو كورنيو مشاعرو، ادبي غونډو او سيمينارونو كې           
ونډه اخيستې ده، خپله يې هم پـه لسـګونو مشاعرې،سـيمينارونه او             

  .علمي وركشاپونه جوړ كړي دي
  په يو زيات شـمېر، ملـي او نړيوالـو كنفرانسـونو كـې                سربېره پر دې،  

دلتــه بــه يــې د اثــارو  . يــې پــه ښــه ډول د خپــل هېــواد اســتازي كــړې ده 
  :يادونه وكړو

  اثار
  : پنځونې-الف

            چاپكال                  څرنګوالى    كتاب نوم
 1387        دويم       لومړۍ شعري  ټولګه          مټكور •
 1387ندرې      دويمه شعري ټولګه                  دويم په اورونو كې س •

 : راټولونې-ب
  1387   ګډه شعري ټولګه                         دويم     هيلې •
 1387د حيران شعري ټولګه                    دويم   نيمګړي ارمانونه  •
 1387          دويم     ګډه شعري ټولګه  د لوونو فصل •
 1387          دويم                 د سيمينار د ليكنو ټولګه    د نازو انا ياد •
 1387درېيم د استاد الفت نثري كليات       داستاد الفت نثرونه                  •
 1387        دويم د اسحق ننګيال شعري منتخبات     سيندونه هم مري        •

 : ژباړنې-ج
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   واك جوړښتونهپه  افغانستان كې د:   د ټولنپوهنې له نظره •
  1387      دويم    دپوهنوال روستارتره كي اثر     

 د افغانستان فرهنګي   ميراثونو ته  يوه كتنه         . •
  1387       دويم      د نينسي دوپرې اثر             

  په افغانستان كې د جګړې جنايتكارانو محاكمه •
  1387           دويم  د پوهنوال روستار تره كى  اثر                        
  : يونليكنې-د
  1387د اماراتو يونليك                        دويم   د اماراتو سفر •
 1387كه يون دى يون دى       د اروپا يونليك                            لومړى  •
 1387      لومړى         دپنټاګون ترڅنډو        د امريكا يونليك •

 : څېړنې او شننې-هـ
  1387محمدګل خان مومند اند و ژوند ته يوه لنډه كتنه      دويم د  •
  1387       دويم   استاد زيار د پښتني فرهنګ يو ځالند ستورى •
  1387        دويم   دكابل پوهنتون د ادبياتو پوهنځي   پښتو كتابښود •
  1387        دويم        د افغانستان فرهنګ ته  اوښتي زيانونه •
  1387        شپږم     جوړښت          د پښتو شعر هندسي  •
 1387له افغانستانه د مسلكي كادرونو د فرار عوامل        دويم  •
  1387                        دويم                     ساينسي پرمختياوې •
 1387       دويم    بېړنۍ لويه جرګه ولسواكي او زورواكي •
 1387        لومړى         انديال خوشال •
 1387        لومړى     د خپلو سريزو په لمن كې         هيله  •
 1387        لومړى              كلتوري يون •
 1387        لومړى              فرهنګي فقر •
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 1387        لومړى             مركه او مركې •
 1387        لومړى         خوشال په خپل ايډيال •
 1387        لومړى        دكتابونو په وږمو كې •
 1387        لومړى     ان په سياسي كږلېچ كېافغانست •
 1387        لومړى         پښتو ليكنى سمون •
 1387        لومړى         اوسنۍ رسنۍ •
 1387         لومړى                       كه نړيوال  ماته وخوري؟ •

دې استاد يون تـه ډېـر عمـر وركـړي او جرئـت دې ورتـه هـم                   ) ج(خداى  
ه هر ډول بدو  بالوو وژغوري، په فرهنګـي          دې دى ل  ) ج(تاند لري،اهللا 

 .كارو زيار كې ورته دنور زغم او اوسېلې هيله لرم
  په درناوي
  وفاالرحمن وفا

   افغانستان-كابل
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